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Välkommen till boken om spelet och världen 
Yggda, en rollspelsvärld fylld av intriger, även-
tyr, kontraster och hemligheter. Inom ramen för 
Yggda kommer du kunna undersöka dess olika 
länders och folkslags kulturer, resa till outforskade 
platser, smyga i djupa grottor och smida lömska 
planer i rökiga värdshus. Du kommer tillsammans 
med dina vänner konfrontera faror och mysterier, 
för att slutändan förhoppningsvis nå både rike-
dom och ära. 
 
Det finns talrika rollspelsvärldar där ute men vad 
gör Yggda unikt? I egenskap av skapare vill vi så-
klart lyfta fram berättelsen, maktspelet, kulturerna 
och allt annat vi fått möjlighet att ge form. Men 
det speciella med Yggda är att barn har bidragit 
med att utforma själva spelets innehåll. De är de 
grundläggande skaparna till världen, medan vi 
som skrivit denna text har tolkat och byggt vidare 
på deras konstnärliga material med syfte att skapa 
ett spel som riktar sig mot vuxna. Yggda skapades 
mellan 2017 till 2019 inom ramen för organisa-
tionen Kulturverket, tillsammans med en fjärde-
klass vardera från Sofiehemsskolan och Ålid-
hemsskolan i Umeå.

Vad är Kulturverket?

Vi inom Kulturverket jobbar med att ta vara på 
barns och ungas kreativitet. Det gör vi genom att 
besöka skolor och arbeta tillsammans med elever 
i olika konst- och kulturprojekt. På Kulturverket 
arbetar konstnärer med starkt intresse för peda-
gogik. Vi har anställda filmare, musiker och kom-
positörer, konstnärer, en animatör och illustratör. 

Dessutom arbetar vi i våra projekt med t.ex. 
författare, hiphop-artister, dansare, skådespela-
re och så vidare. Detta innebär alltså att elever 
möter utövande konstnärer och kulturarbetare 
i våra projekt. En av metoderna som används 
inom Kulturverket är; Barn säger åt proffsen vad de 
ska göra – en metod som löper som en röd tråd 

genom vår verksamhet. Denna metod innebär att 
de ungas idéer, tankar och alster utvecklas i samar- 
bete med äldre elever, studenter och ”proffsen”, 
det vill säga kulturinstitutioner och utövande 
konstnärer. Resultatet blir att eleverna är skapare 
av och delaktiga i professionella utställningar,  
föreställningar, produktioner och konserter, men 
det är vuxna med erfarenhet, kunskaper och  
resurser som framför, tolkar eller utför barnens 
idéer. Det var denna metod som vi använde när 
vi inom Kulturverket, i samarbete med elever från 
Ålidhemsskolan och Sofiehemsskolan i Umeå, 
skapade spelet Yggda.

Rollspel?

Det finns såklart många som ännu idag inte vet 
vad rollspel är, så för enkelhetens skull skall vi för-
söka på oss en förklaring: Rollspel kan beskrivas 
som ett sätt att skapa en berättelse tillsammans, 
utifrån vissa regler, där slutet inte alltid är givet. 
Ni som plockat upp den här boken kommer alla 
att gestalta roller i en saga, med förmågan att 
ta egna val och samarbeta med varandra för att 
leda historien framåt. Det finns ingen som vinner 
i rollspel, utan det handlar i slutändan om ett 
samberättande, att med den kollektiva fantasins 
hjälp låtsas vara någon annan i en av många världar. 
Ramen för berättelsen är just den världens för-
utsättningar, inklusive allt från personerna som 
lever där, till dess politik, faror, djurliv, skatter och 
teknologi.

Inom rollspel finns det två typer av deltagare; 
spelaren (vanligtvis 3–4 st.) och spelledaren (SL). 
Spelaren kommer ta rollen av en individ, en roll-
person (RP,) från de riken och folkslag som finns 
i Yggda, med allt det innebär i traditioner, yrken, 
tankesätt och förhållande till andra folkslag. SL 
tar istället kontroll över världen som rollpersonerna 
befolkar, men har också ansvaret att vara själva 
berättarrösten i historien.

Introduktion
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När spelaren skapar och spelar sin rollperson är 
det viktig att leva sig in hur det är att vara just 
den personen. Vad drivs din RP av? Vad är din 
RP rädd för? Hur skulle just den här RP reagera 
i den här situationen? Vad krävs för att din RP 
skall ändra sin inställning till en viss företeelse eller 
grupp? Även om spelarna har kontroll över roll-
personernas handlande kan de inte bestämma 
hur världen agerar mot dem. Om berättelsen 
som skapas i spelet skulle jämföras med en film 
eller en bok är just rollpersonerna huvudkarak-
tärerna. Men de är inte odödliga, som dåtidens 
actionhjältar, utan kan såras, skadas, drivas till 
vansinne och i värsta fall dö. För att skapa en RP 
så behövs ett rollformulär. 

På detta kommer du anteckna hur stark, smart 
eller hur bra just din karaktär är, samt vilket yrke 
och vilket folkslag den har. Rollformuläret är ett 
verktyg för att underlätta spelet och för att hjälpa 
dig komma ihåg just vem du är i den berättelse 
ni tillsammans försöker skapa. Mer information 
hur du skapar och styr en rollperson hittar du i  
kapitlen Regler.

SL:s uppgift är istället att beskriva för spelarna 
hur världen gestaltas, skrämma dem med farorna 
som lurar, vara personerna rollpersonerna träffar 
(spelledarpersoner, SLP), veta alla hemligheter 
och ha som uppdrag att utmana rollpersonerna 
på deras resa. Men det är också SL som belönar 
och vanligtvis skapar skälen till att den brokiga 
samling av varelser som rollpersonerna utgör kan 
samarbeta. 

Till hjälp har SL spelets regler och framförallt 
då slumpen i form av tärningar. Varje gång RP 
testar gränserna för sina förmågor och färdigheter 
skall tärningarna rulla, om SL inte finner annor-
lunda skäl till det. Spelets ramar gör att SL inte 
behöver bestämma hur historien kommer att sluta. 
Istället är det ovissheten i den berättelse som 
skapas på vägen kärnan av att spela rollspel. Ett 

samberättande uppstår mellan spelet, spelledaren 
och spelarna. Mer information för spelledaren 
hittar du i kapitlet De första stegen på resan.      

Vad driver berättelsen framåt?

Det är upp till både SL och spelarna att när roll-
personerna skapas försöka motivera varför just 
de samarbetar. Kanske är det ett specifikt även-
tyr som för dem samman eller så har de avsikt-
ligt valt varandra för politiska, ekonomiska eller 
sociala skäl. Möjligtvis kämpar de mot slaveriet 
eller så kommer de alla från samma folkslag och 
är kolonisatörer, upptäcktsresande eller kanske 
legosoldater. Det kan även vara frågan om ren 
överlevnad i en nödsituation som driver dem 
samman. Tänk efter en extra gång när ni sätter 
er ner och skapar era rollpersoner tillsammans. 
Vad är era RP för varandra? 

I Yggda finns det olika förutsättningar för hur 
väl din rollperson kommer överens med andra 
individer, såväl som folkslag. Men det finns både 
fördelar och nackdelar kring att komma överens 
med någon eller inte. Balansgången formar hur 
väl rollpersonerna samarbetar, men kommer 
också att vara ett viktigt verktyg i hur berättelsen 
utformas. Konflikter mellan olika RP behöver 
inte vara något negativt, utan kan bidra till att 
göra spelet mer spännande.

Varje spelgrupp har sin egen stil. Vissa är intresse-
rade av mysterier, medan andra dras till karaktärs-
spel, politik eller mekaniska utmaningar genom 
strider. För några spelas varje minut ut som en dia-
log mellan RP och SL, med väldigt få klipp i hand-
lingen, medan för andra är spelet mer flytande. Ta 
er tid att upptäcka vad som fungerar för er grupp 
och som SL var inte rädd för att fråga dina spelare 
vad just de föredrar.
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Spelvärlden

Alla världar med någon form av historia är i 
grunden världar efter undergången. Även om den  
nutida befolkningen inte skulle säga sig leva 
i spillrorna efter en apokalyps skulle säkerli-
gen inte historiens forna folk hålla med dem. 
Yggda är på något sätt inte undantagen från  
detta, utan räknas bara som den senaste versio-
nen av civilisation. En splittrad sådan för den 
delen, vilken lyckats skapa både kungariken, 
stamsamhällen, republiker och imperier över 
en vidsträckt landmassa. Vilande på den gemen-
samma grunden i det forna Mirz imperiet, vars 
skäl till undergång för ca 1500 år sedan har för-
blivit en olöst fråga. Mirz var i sin tur enbart 
ett steg i historien, ett faktum känt bara av de  
ödmjukaste av lärda. 
 
När en bonde bär sten från en Mirzisk ruin till sin 
gärdsgård, när troende riddare från Aines kyrka 
arkiverar forna tiders artefakter och när handels-
resande från Republiken Abria studerar uråldriga 
havskartor kring Bonague Maar är det minsta de 
tänker på historien och det som kom före dem. De 
är för upptagna med sin tids problem och distrak-
tioner, för Yggda är inte en värld utan konflikter 
och faror. Mellan några folkslag och riken råder 
spända förhållanden medan andra öppet eller i 
hemlighet bildar allianser. Kolonisering, rasism 
och slaveri är inte heller främmande begrepp, utan 
ses av vissa som oundvikliga delar av ett fungerande 
samhälle. 

Utanför städerna rör sig också utbrytargrupper 
samt kriminella och i vildmarken ruvar uråldriga 
fasor. Historien är där och påverkar dem alla. 
Likt ringar på vattnet sprider sig dess inflytande 
från de västra öknarna i Enklaven Toyama till Ul-
steine rikes koloni Hilde i öst. Yggda innehåller 
talrika outforskade platser, mysterier och hemlig-
heter. Ett flertal är så pass oväntade, fruktansvärda 
eller omskakande att det inte finns en väg tillbaka 

till ett vanligt liv när de uppenbarats. Likväl kan  
risken vara värd det. För den driftige finns det 
ära, skatter och bortglömd kunskap att vinna. 

Kort om regler

Regler är där som ett hjälpmedel och om er spel-
grupp finner eller använder andra system än de 
Yggda använder, så ta er friheten att ändra så att 
det passar er. En av de primära sakerna med Ygg-
da är grundegenskaperna Hälsa, Vilja, Hjärta 
samt Vett. En grundegenskap kan sträcka sig 
från 0 till 4 och visar i grunden hur skicklig en 
RP kan vara i en speciell situation. Varje RP, SLP 
och varelse har också ett Kropps- och Själsvärde 
(KV och SV), som de kan ta skada i. Hamnar ett 
av dessa värden på noll kan detta innebära slutet 
för spelarens RP.  

De tärningar som används inom Yggda är en 
tolvsidig och en åttasidig tärning, för enkelhetens 
skull kallade 1T12 och 1T8. Majoriteten av alla 
slag inom Yggda sker med 1T12, medan 1T8  
enbart används i särskilda lyckosamma slag. För 
att klara en handling behöver spelaren eller SL slå 
ett tärningslag med 1T12 och få resultatet 9–12. 
Om en RP som utför handlingen är tränad i en 
färdighet användbar för situationen, kan denna 
även lägga på sitt värde i relevant grundegenskap 
på det slutliga resultatet. Likaså kan SL dra av 
värden för att göra handlingen svårare.

Exempel: Spelaren Fredrik vill klättra upp längs en 
klippa med sin RP Dolf. Han måste rulla en 1T12 och 
får lägga på sitt värde för Hälsa (+1), då hans naturliga 
förmåga Trädets hjärta går att tillämpa här. Det blå-
ser ordentligt runt klipporna, så SL bedömer att han får 
-2 på sitt slag. Fredrik rullar 10 och med +1 samt -2 blir 
det slutgiltiga resultatet 9. Dolf  klarar precis att klättra 
upp längs klippan! 

Mer om regler, färdigheter, förmågor, utrustning 
m.m. hittar du i kapitlet Regler.
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Yggda är på många sätt en klassisk värld med 
sina sömniga små byar, outforskade ruiner och 
feodala intriger. Men samtidigt avviker dess folk-
slag samt bruk av teknologi från de traditionella 
ramarna och världen är full av detaljer som gör 
den lite annorlunda än en klassisk fantasysaga. 

Det finns fiskmänniskor, kattliknande folk samt 
insekter med förmågan att forma sten med sin 
sång och människor kallas istället för Hominider. 
En riddare i rustning får nu även passa sig för ett 
ordentligt muskedunder eller forntida teknologi 
och magi samt monster är inte alltid vad vi tror 
det är. Världen bär också på ett flertal svårhanterade 
arv som kontinuerligt gör sig påminda i vardagen, 
utan att någon har en aning om det.

För att sammanfatta vår vision av hur rollspels-
världen Yggda fungerar har vi satt samman sex 
teser.

1: Konflikter påverkar alla

Att invånarna i den lilla skogsbyn Hauk är miss-
tänksamma mot resande kanske har att göra med 
att de blivit utsatta för regelbundna trakasserier 
av häxjägare från Aines kyrka, vilka i sin tur följer 
order av den lokala biskopen. Hon är styrd av 
den regionala kardinalens paranoia gentemot 
ökad Abriansk påverkan. Ett större inflytande av 
Abrianska representanter är kanske motiverat av 
Republiken Abrias desperata försök att lista ut 
receptet på det explosiva pulvret gnist. 

Likaså skulle ett lyckat uppror i en liten by få följ-
der som kanske skakar om ända upp till tronen. 
Politik, intriger och maktspel påverkar nästan 
alla på ett eller annat sätt inom Yggda, oavsett 
vilken nivå det startar på. Det finns alltid ett 
bakomliggande skäl till en situation, hur vanlig 
den än ter sig, och drastiska handlingar kan få 
allvarliga konsekvenser, även om intentionen 
var god. 

2: Gråzoner är rådande

Realpolitik kommer ofta i konflikt med tro och 
ideologi i Yggda. När det Laviska imperiet kolo-
niserat nya regioner har det varit i övertygelsen 
att Lavisk erövring är rättfärdig och skapar fred 
samt välstånd för alla. Ett ställningstagande som 
de flesta av det förslavade folket Nuber inte skulle 
hålla med om. När riddare och häxjägare från 
den monoteistiska Aines kyrka med ljus och lykta 
söker efter otrogna att bränna på bål, anser de 
sig att ha lagen på sin sida. Landsbygden med sin 
folktro har en annan uppfattning. 

Samtidigt intrigerar handelsgillen, adel, kardi-
naler samt senatorer i maktens korridorer och 
intresserar sig mer för sin position än folkets tros-
uppfattning. Är rikliga skördar mer prioriterade 
än färre otrogna bönder? Är en gynnsam handel 
mellan rikena att föredra framför främmande 
inflytande och risk för spioneri? I Yggda är det 
inte alltid självklart vad som är ondska eller god-
het, såväl som hur styrka eller svaghet definieras. 
I slutändan är det kanske bara en fråga om 
perspektiv.
 
3: Ingenting är självklart

Magi, monster och mirakel existerar i Yggda, 
men de är sällsynta och i det förstnämndas fall 
ibland förbjudet. Grunden till deras förekomst 
är motsägelsefull och varje religion säger sig veta 
sanningen. För en vanlig person kan det te sig 
svårt att förstå bakgrunden till sådana obegrip-
ligheter, när en oroar sig för nästa års skörd och 
överlevnad. Bättre då att fokusera på det hand-
fasta i form av förståelig teknologi och lämna andra 
spekulationer till de lärda. 

Men det finns något under ytan som tillämpas 
i olika utsträckning från folkslag till folkslag och 
rike till rike, baserat på kunskap, moral och prag-
matism. Något från forna tider, som begär ett högt 
pris för att förstås. Det har skapat en blandad värld 

Yggdas teser
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där skjutvapen används bredvid mystiska krafter, 
svävande städer existerar jämsides tre masters 
skonare, riken av Hominider finns intill länder 
där en blandning av andra varelser är vardag. 

Kontrasten kan te sig förvirrande för folk i all-
mänhet, där teknologi lätt blandas ihop med 
magi och vice versa. Likaså är de förutsättningar 
och begränsningar varje folkslag och rike har 
kring dessa företeelser utgångspunkten för en 
kapprustning där utgången är tämligen oviss.

4: Världen är inte alltid rättvis

De flesta håller sitt ord i Yggda, men det finns 
inga garantier. De olika gudarna i Yggda är för-
vånansvärt tysta inför folkens dagliga handlande 
och fullständig rättvisa kanske bara utdelas i 
efterlivet. Förutsätt därför inte att den Ulsteinska 
kardinalen eller Abrianska senatorn håller vad de 
lovat inför några enkla äventyrare, särskilt om de 
kan komma undan med det. 

Men ta inte heller för givet att de flesta personer 
försöker bedra och skaffa sig fördelar. Majoriteten 
av befolkningen i Yggda vill enbart leva sina liv 
i frid och ro. En fungerande rättsstat och genom-
förda löften underlättar detta. Ovissheten bör finnas 
där, men inte dominera. 

5: Döden är en realitet

Oavsett hjälte eller niding, finns döden enbart 
ett misstag bort. Låt hjältedådet kräva sina upp- 
offringar och girigheten efter silver få konsekven-
ser. Döden skall inte vara något lättvindigt för 
en spelares RP, den skall istället vara ständigt 
närvarande i Yggda. För enbart legendariska 
gudomliga krafter kan väcka de döda till liv igen 
och RP är ju enbart enkla dödliga. För dem bör 
döden vara en allvarlig sak utan återvändo. 

En del av spänningen med att spela rollspel är 
att utmana ödet och ta risker mot alla odds. Om 

tärningarnas resultat innebär det värsta för en 
RP, låt så ske. Men ge tillsammans spelaren tid 
att hantera det oundvikliga, låt dess RP om möj-
ligt få yttra några sista ord eller utföra en slut- 
giltig handling. Med tiden kommer spelaren vara 
redo att skapa en ny rollperson att introducera 
till gruppen. 

6: Spelmekaniken är en del av berättelsen

Ett balanserat möte mellan regler och berättel-
sen är själva kärnan i ett bra rollspel. Om RP  
utforskar en gammal ruin skapar berättandet en 
bild av miljön, såväl som sätter stämningen. Men 
reglerna får spelarna att förhålla sig till berättelsen 
som något som går att interagera med: 

”Om monstret kommer ut i hallen kan jag verkligen välta 
pelaren på den? Går det att gömma sig bakom den rasade 
väggen? Kan jag svinga mig upp till taket i den där kroken 
trots att jag är rädd? ”

I den bästa av världar blir reglerna ett verktyg 
som får spelarna att naturligt förhålla sig till den 
miljö rollpersonerna befinner sig i. Samtidigt  
utmanas spelarna och berättelsen förs framåt. 
Enbart fokus på inlevelse kan ligga på gränsen till 
improvisationsteater eller högläsning och tunga 
regler kan förvandla rollspelet till något som lik-
nar ett brädspel. En bra SL och spelgrupp bör 
sträva efter att balansera båda, oavsett vilken 
spelmekanik som tillämpas på Yggda.

Med dessa teser i åtanke är det dags att titta när-
mare i detalj på världen Yggda.
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Det allmänt vedertagna namnet för världen är 
Yggda, men brukligt bland mer lärda är att även 
använda epitetet ”Den kända världen”. Ett annat 
äldre namn som dyker upp i gamla skrifter är 
Agea, ett namn som enligt Mirziska källor asso-
cieras med begreppet ”Klippa”, men bokkunniga 
menar att detta enbart är ett gammalt namn på 
själva kontinenten. 

Större delen av Yggda har ett tempererat milt kli-
mat, med ett smalt bälte av kylig subarktisk miljö 
i norr och en liten remsa av fuktigt tropiskt klimat 
i söder. 

Varma vattenströmmar och den milda dragning-
en från den solitära månen, namngiven ”Den 
Vaksamme”, gör somrarna milda, vintrarna 
skonsamma och vädret för det mesta förutsäg-
bart. 

Den kända världen karaktäriseras av fem riken. 
Den mytomspunna Enklaven Toyama i väst följt 
av Laviska imperiet, Republiken Abria, Ufrya i 
norr och det religiösa Ulsteine rike i öst. Kon-
takt mellan rikena är vanlig, framförallt genom 
skeppsburna handelsrutter.

Även om byteshandel är vanligt inom mindre 
handel, sköts de flesta transaktioner mellan rike-
na med en allmänt erkänd värdeviktskala, kring 
ädla metaller kallad Taler. Varje rike har sedan i 
sin egen myntfot utgått från Taler, vilket innebär 
att även om utseendet på mynten skiftar har de 
samma värde. 

Mynt i brons tillhör vanligheten, utifrån valö-
rerna 1, 5, 10, 50, 100, och 200 Taler. Silver är 
ovanligt, ett silvermynt är värt 500 Taler, medan 
guld endast förekommer i handel mellan han-
delsgillena i form av mindre tackor, en sådan är 
värd 10 000 Taler. Handelsgillena har också rätt 
att utfärda penningbrev - värdepapper som kan 

växlas in till mynt hos handelsgillena i de större 
städernas och kan därmed också fungera som en 
form av valuta. 

Däremot skiljer sig rikena åt i bruket av teknologi. 
Vissa har en rudimentär kunskap kring att smida 
järn medan andra har tillgång till enklare skjutvapen 
med luntlås. Undantaget är Laviska imperiet och 
Republiken Abria, vilka förfogar över avancerad 
forntida teknologi. 

Men även om företagsamma och äventyrslystna 
regelbundet finner rester av en äldre och långt 
mer utvecklad ingenjörskonst, så förstår de flesta 
enbart en bråkdel av hur denna fungerar. Laviska 
imperiet och Republiken Abria är därmed de 
som kommit längst i sin kunskap om det förflutna.

Kulturellt finns det också stor skillnad mellan 
rikena, även om många av dem vilar på samma 
grund i arvet efter den tidigare högkulturen Mirz. 
Exempelvis ses fortfarande traditionellt Mirziska 
namn som höjden av förfining och hittas ofta i 
maktens topp i de flesta riken. 

Språket som talas i den större delen av den kända 
världen domineras däremot av Laviska imperiet 
med dess Laviska, ett melodiöst sjungande språk 
med ett flärdfullt rikt ordförråd, vilket även talas i 
Republiken Abria. 

I jämförelse ter sig den forntida Mirziskan däre-
mot hårt klingande, med en svåruttalbar mängd 
av konsonanter, med förkärlek för z och t. 

Ultsteine rike och Ufrya har med tiden utvecklat 
sin egen familj av språk namngivet Östtal, med 
låneord både från Mirz och grannen Abria, grovt 
i öronen på Laverna, men passande för tekniska 
termer, realism och koncisa budskap. Men de 
lärda och beresta inom dessa riken kan också sin 
Laviska. 

Världen  Yggda och dess riken
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Endast folkslaget Toyama har sitt eget helt unika 
språk, främmande och svårt för en Hominid att 
tala, med klickande och väsande ljud anpassade 
efter deras strupar.

Tre religioner är framträdande i den kända värl-
den, men andra trosföreställningar existerar i 
mindre skala. 

Inom Ufrya, Laviska imperiet och Republiken 
Abria riktar folket böner till sina anfädrar, i hopp 
om att de vakar och vägleder de levande genom 
livet. 

I de två senare existerar även en tro på ”Aspek-
terna.” ”Aspekterna” är tolv stycken idealiserade 
begrepp, som exempelvis mod, styrka, eller kär-
lek, vilka med tiden utvecklats till gudalika gestal-
ter, som folket strävar att efterlikna i sitt dagliga 
handlande. Troende bär ofta en tolvuddig stjärna 
i trä, brons eller silver runt halsen. 

Ytterligare en etablerad religion är den mono-
teistiska Ainenismen, vilken huvudsakligen före-
kommer inom Ulsteine rike. Där dyrkas Aine, en 
bister men rättvis gudinna. Ainenismen symbol 
är en cirkel med ett centralt öga, vilande ovanpå 
en rak stav, med tre tvärgående armar.

På sidorna som följer beskrivs varje rike var för 
sig i punktform utifrån perspektivet av geografi, 
samhälle, politik och allmänna rykten. Karta över 
Yggda och dess riken finns bifogat och på insidan 
av omslaget. 

Om läsarna upplever att vissa detaljer saknas, se 
det som en medveten inbjudan från vår sida att 
ta er rätten att fortsätta forma Yggda utifrån er 
vision.

Enklaven Toyama

Riket

◊ Till större delen består Enklaven Toyama av 
torra stenöknar, klippor och någon enstaka oas. 
Västerut dominerar ett vulkanlandskap med 
höga berg, lavafält och svarta öknar. I norr finns 
en smal remsa av barrskog mot havet Issaegir.

◊ Enklaven Toyama ter sig för det mesta obe-
bodd. Bebyggelse i olika former finns istället 
djupt under marken.

◊ Toyama byter raffinerad malm, ädelstenar och 
odlad svamp med handlare från Ufrya. Det de 
önskar i utbyte är hantverk, men främst musik, 
framförd eller i noter, och musikinstrument.

◊ Huvudstaden är Siarsayss, en underjordisk 
lavauppvärmd stad med runt 100 000 invånare.

◊ Enklaven Toyama har en befolkning på ca 4 
miljoner, där de humanoida insektsvarelserna 
med samma namn dominerar. Det finns även 
mindre grupper av Hominider samt Skogens folk 
i de norra skogarna.

Folket

◊ Enklaven Toyama är uråldrig och kan spåra 
sin historia tillbaka tusentals år. Med sina under-
jordiska städer påverkas de inte i lika hög grad av 
jordytans maktskiften och katastrofer.

◊ Toyama är ett samhälle där hantverksskick-
lighet med sten, metall och ädelstenar avgör din 
position.

◊ Vart femte år hålls ett mästerskap, där det bästa 
hantverket röstas fram av folket. Den som segrar 
får tillsammans med de allra äldsta styra Toyama 
under fem år av sitt liv. För en Toyama är sök-
andet efter perfektion i arbetet allt. För att uppnå 
fulländning är de redo att offra sin själ, kropp, sitt 
liv eller resa till världens ände om så behövs.
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◊ När en Toyama dör så anses de återfödas, om 
de inte lyckats skapa perfektion i sitt arbete. De 
som fann fulländning stiger upp till Bergets sal; en 
plats av fullständig perfektion och frid.

◊ Toyama använder stora reptiler som rid- och 
dragdjur, kallade Drakur. Djuren värdesätts ofta 
lika mycket som en familjemedlem och är ett 
populärt motiv inom hantverk.

Risker

◊ Toyama har, med sin förmåga att kunna kont-
rollera sten, visat sig vara svåra att erövra för det 
Laviska imperiet. Gränskonflikter blir allt vanli-
gare och fullskaligt krig kan vara aktuellt.

◊ En Toyama formar stenen med hjälp av sin 
sång. Introduktionen av främmande musik och 
instrument har ibland oberäkneliga konsekven-
ser. Ibland blir avståndet till perfektion kortare, 
men ibland anses stenen korrumperas och fyllas 
av hat mot de levande.

◊ Nätverket av grottor som håller ihop Toyamas 
samhälle har sin egen ekologi med växter och 
djur. För en resande besökare är många av farorna 
okända och kan te sig oberäkneliga.

◊ Stenöknarna i Toyama är en farlig plats att vara 
på om det skulle storma. Den svarta lavasanden 
är som glasskärvor och kan slita den oförsiktige i 
stycken på sekunder.

◊ Vulkanerna i regionen är fortfarande aktiva 
och även om en Toyama tål all form av hetta så 
kan ett utbrott ha förödande konsekvenser. En 
Toyama kan fortfarande drunkna i lava.

Rykten

◊ Bortom det västra vulkanlandskapet har ännu 
ingen Hominid vandrat och Toyama verkar inte 
vara intresserade av att berätta. Men det verkar 
som att kontinenten fortsätter.

◊ Toyama har förmågan att ge stenen liv. Sten-

kolosser såväl som mindre stenvarelser vandrar i 
deras städer. Kunskapen hur sådana skapas är en 
väl övervakad hemlighet.

◊ De äldsta och mest kunniga inom Enklaven 
Toyama påstås ha lärt sig lyssna på stenen. Den 
sägs nämligen kunna berätta uråldriga hemlig-
heter.

◊ Det ryktas om att djupt under Siarsayss finns 
det ruiner av en stad från en sedan länge glömd 
civilisation. De Toyama som anser sig veta menar 
att den typen av ruiner går att finna överallt på 
Yggda. Bara en vet var en skall gräva.

◊ Vissa Toyama menar att Bergets Sal inte bara 
är en andlig plats för den troende utan verkligen 
finns någonstans inom Toyamas gränser. Det gäller 
bara att vara värdig nog för att se portarna dit.

Laviska imperiet

Riket

◊ Lavia är huvudsakligen bördigt slättland med 
stora floder och öppna lövskogar. I väst skyddar 
bergmassivet Caiviels kedja mot öknarna i Enkla-
ven Toyama, medan den östra delen av imperiet är 
till stor del kustbaserad, med den täta regnskogen 
Kaferat söderut.

◊ Ett pärlband av bondgårdar längs floderna för-
sörjer landet med kött och gröda. Virke avverkas 
i norr samt söder och det amfibiska folket Naa 
säljer fisk till kusterna.

◊ Slavar från folket Nuber bryter malm samt kol  
i Caiviels kedja såväl som i Arnburn. De tvingas 
också utvinna metall och teknologi från bergs 
belagda ruiner.

◊ Huvudstaden är hamnstaden Tirovo. I en stad 
med svävande byggnader, oförklarlig teknologi 
och folkslag från hela den kända världen sam-
sas 300 000 invånare.



12

och folk som ändå vågat bosätta sig i regionen 
får utstå skövlande bestar såväl som räder från 
Skogens folk. Men det finns de som tror att lärda 
har börjat bygga någon form av gigantisk appa-
rat för att hugga ner de angränsande skogarna. 
Ryktet har fått Ufrya stammar att börja slipa 
knivarna inför ett stundande krig.

◊ Ibland rymmer galna maskiner såväl som 
hungriga monster från de svävande städerna och 
skapar förödelse på landsbygden.

◊ Revolter hos de förslavade Nuberna men även 
Hominider som inte vill vara en del av imperiet 
blir allt vanligare. Imperiets styrkor slår ner hårt 
på sådan olydnad.

 
Rykten

◊ Trots 700 år passerat är stora delar av de svä-
vande städerna Triana I, II och III outforskade. 
Märklig teknologi, aggressiva varelser och dödliga 
fällor lockar bara de ärelystna och desperata.

◊ Överallt på slättlandet kan spår ses av Mirz 
ruiner. De flesta är genomsökta men ett fåtal kan 
ännu hittas oöppnade.

◊ Det ryktas att kejsarens maskiner kräver liv för 
att ge liv. Kanske är det därför ingen ser krigs-
fångar och brottslingar återvända från de bergs-
belagda strafflägren.

◊ Bandet av neutrala öar mellan republiken 
Abria och Laviska imperiet bebos inte. Vad finns 
egentligen på öarna och kan Naa ha något med 
detta att göra?

◊ Det sägs att anledningen till att Nuberna börjat 
revoltera är att en ny fri drottning fötts. Imperiet 
betalar bra för information som kan bekräfta om 
detta är sant eller inte.

◊ Kaferat urskog i syd är stort sett outforskad. 
Vilka hemligheter kan döljas där och bortom?

◊ Lavias befolkning ligger på ca 8 miljoner. Inom 
imperiets gränser finns alla slags Hominider,  
Skogens folk, de trädlevande Kaferat, Naa, men 
även det förslavade folket Nuber.

Folket

◊ Lavia blev ett imperium tack vare teknologin i tre 
svävande städer de fann för sju århundraden sen 
nära bergskedjan Arnbrun. Hur gamla städerna 
är och vem som byggt dem är fortfarande okänt. 
Städerna är idag fastkedjade nära Tirovo och 
övervakas av ett kejserligt regemente.

◊ Lavia styrs av kejsaren Lezcek III sedan 243 
år tillbaka. Maskiner från himlastäderna håller 
honom vid liv, men han måste ständigt vara in-
kopplad i dem vid sin tron.

◊ Kejsaren stöds av rådsförsamlingen, bestående 
av etthundraen representanter från den högsta 
adeln. Plats inom rådet går i arv och har i vissa 
fall gjort så sedan imperiets födelse.

◊ Laver är stolta och kan uppfattas som arrogan-
ta. De ser Lavisk erövring som rättfärdig och att  
imperiet såväl som medborgaren har en plikt att 
föra (deras) civilisation och fred till resten av värld- 
en. Nyfikenhet, mod, styrka, ära och kunskap hyl-
las som dygder, såväl som respekt och plikt gente-
mot kejsarmakten.

◊ Inom Lavia existerar tron på ”Aspekterna”, 
perfekta ideal som getts form och medvetande, 
t.ex. i form av modets aspekt, bredvid överty-
gelsen att kejsarmakten har en gudomlig status,  
såväl som dyrkan av ens egna förfäder. 

Risker

◊ Enklaven Toyama har med sina intelligenta  
insektsvarelser visat sig vara omöjlig för imperiet 
att erövra. Lavia letar ständigt efter lösningar för 
att ta över den angränsande regionen.

◊ Ufryas taiga förhindrar en expansion norrut 



13

Republiken Abria

Riket

◊ På fastlandet samsas slättland och fuktig löv-
skog. Varma strömmar från Bonague Maar ger 
östra delen av landet ett nästintill tropiskt klimat. 
Utanför södra kusten finns ett stort antal öar, 
regelbundna skeppsleder och varierande lokala 
kulturer.

◊ Det östra slättlandet är till stor del uppodlat 
av olika sädesslag medan de västra lövskogarna 
alltmer avverkas för betesmark. Fiske, inklusive 
valfiske för att utvinna ambra, och handel domi-
nerar de södra öarna. Starka kryddor odlas över 
hela landet.

◊ Järnmalm bryts i Arnburn och Skiljefell eller 
köps in från Laviska imperiet.

◊ Huvudstaden är Amagre, där 100 000 invånare 
trängs bland kalkade hus, färggranna tyger och 
högljudda kryddhandlare.

◊ Abria har en befolkning på 4 miljoner. Majo-
riteten är en blandad grupp av Hominider men 
det finns även ett stort antal av amfibiefolket Naa 
bland de södra öarna.

Folket

◊ Abria är en republik där en folkvald ledare - 
Unis Moribu - väljs var sjätte år. Denna styr lan-
det med hjälp av två råd: Folkets råd, bestående 
av valda representanter i form av senatorer, från 
de 20 distrikten som landet delats upp i, och  
Tidens råd, bestående av själarna från avlidna 
Unis Moribus.

◊ I egenskap av skeppsbyggare och sjöfarare är 
det få som kan utmana republiken Abria. De 
röda seglen på Abrias handelsskepp är välkända i 
hela den utforskade världen.

◊ Inom Abria värdesätts integritet, kvickhet, risk-

tagande, självutveckling och retorisk skicklighet. 
Personer som själv har arbetat sig upp från enklare 
förhållanden idealiseras.

◊ Abria har inga gudar utan vänder sin dyrkan 
till sina förfäder och ”Aspekterna”; perfekta ideal 
som getts form och medvetande.

◊ En Abrian ser konst, poesi, musik, samt lik-
nande, som direkt relaterade till ”Aspekterna” 
och kultur hyllas i hela samhället. Likaså ses de-
batter, vapenskicklighet och livlig handel som 
något värt att sträva efter, för komma närmare 
nivån av ”Aspekterna”.

Risker

◊ Abria har genom århundradena haft konflikter 
med Ulsteine rike. Det är för tillfället fred, men 
Ulsteine rike fick göra eftergifter i den senas-
te konflikten kring rätten att bedriva gruvdrift i 
Skiljefell, kring den nya staden Salamaida. Något 
Ulsteine rike kan antas vilja ändra på.

◊ Abrianska legosoldater från kompaniet ”Tven-
ne Nävar” har sedan den senaste freden med Ul-
steine rike svårt att finna arbete. Vissa har funnit 
försörjning som stadsvakter medan andra tving-
ats bli banditer eller pirater längs handelslederna.

◊ Oförsiktiga personer kan lätt dras med i de 
ständiga intrigerna mellan folkvalda representan-
ter, handelsgillena och den alltmer tynande adeln. 
Illvilliga rykten, mutor och ibland lönnmord till-
hör vardagen för de som har makt.

◊ Ulsteine rike har på eget bevåg uppfunnit 
skjutvapen, med det explosiva pulvret gnist, vilket 
hotar den rådande maktbalansen i regionen. En-
bart Laviska imperiet har en liknande teknologi 
och Abria vill mer än gärna förstå tillverknings-
processen.

Rykten

◊ I haven runt Abria finns Naas undervattens-
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stadsstater, fyllda av hemligheter och kunskap. 
Städerna är öppna för de få besökare som kommit 
på hur en andas under vatten.

◊ Gigantiska bestar från Ufryas skogar har börjat 
överfalla byar och resande i norr. Det verkar som 
om något i skogen har skrämt dem söderut.

◊ Det ryktas att piratkaptenen Meñaka har bör-
jat bygga en ö av stulna skepp. På denna vill hon 
samla alla pirater för att bilda ett nytt rike.

◊ Det sägs att Tidens råd börjar bli senila och att 
Abrias lärda står rådvilla inför problemet. Vem 
eller vad ligger bakom och hur mycket kan en lös-
ning vara värd för Unis Moribus?

◊ Konflikter mellan Lavia och Abria är konstigt 
nog obefintliga. De hemlighetsbesatta Naa anses 
ligga bakom freden. Andra säger att Tidens råd 
vet saker om kejsarmakten, som tvingar denna till 
långvarig fred.

Ufrya

Riket

◊ Större delen av Ufrya täcks av tät barrskog 
medan endast de yttre delarna nära den norra 
kusten är uppodlad och har städer. Längs upp i 
den yttersta norra delen finns det snötäckta sko-
gar som endast en kort tid på året får uppleva 
värme.

◊ Jakt, valfiske och virkesindustrin sysselsätter de 
flesta. Pälshandel samt försäljning av det svarta 
virket Skort, till främst Laviska imperiet, är en av 
de viktigaste inkomsterna för landet.

◊ Det bryts järnmalm i bergskedjorna Skiljefell, 
Arnburn och Caiviels kejda. Denna används 
inom landet för allt från vapen till spik.

◊ Huvudstaden är Loomunda med ca 50 000 
personer.

◊ Exakt befolkningsmängd ligger runt 2 miljoner, 

varav majoriteten är Hominider kring kusterna. I 
Ufryas tätaste skogar bor det också ett flertal olika 
stammar av de kattlika Skogens folk.

Folket

◊ Ufrya består egentligen av två riken i ett, vil-
ka försöker samarbeta så gott det går. Dels det  
Hominida konungariket Ufrya, styrt av kung Hir-
kur den tredje, och dels unionen av Skogens folks 
olika stammar.

◊ Likt Ulsteine rike är etniciteten bland Homi-
nider tämligen blandad, något de flesta tror är 
ett arv från tiden med det världstäckande Mirz 
imperiet.

◊ Den Hominida kulturen har sitt ursprung bland 
sjöfarare, historiskt från sydligare kuster, och värde- 
sätter mod, styrka, heder samt upptäckarlust. 
Relationen till havet är viktig.

◊ Skogens folk har en krigarkultur som likt Ufryas 
Hominider värdesätter styrka och mod men även 
uthållighet, samt lojalitet mot gruppen. Skogen 
ses som något heligt.

◊ Hominiderna dyrkar sina förfäder, där vissa 
gemensamma historiska hjältar eller sjöfarare har 
fått en gudomlig roll.

◊ Skogens folk ber till sina egna gudar som kallas 
”De resande bortom stjärnorna” samt en stor 
mängd olika naturandar.

Risker

◊ För fem år sedan utmynnande en diskussion 
om valfiskerättigheter till en konflikt med Ulsteine 
rike. Ulsteinsk flotta besegrade Ufrya och rättig-
heterna tillföll sedan Ulsteine rike. Relationerna 
mellan länderna har varit spänd sedan dess.

◊ Det Laviska imperiet vill expandera norrut 
men den täta taigan och det farliga djurlivet gör 
det svårt. Det hindrar inte att imperiet ständigt 
försöker.
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◊ Relationen mellan Skogens folk och Ufryas 
Hominider är inte den bästa, men så länge det 
gemensamma hotet från Ulsteine rike samt det 
Laviska imperiet kvarstår råder en instabil fred.

◊ Livet i norr är hårt för Hominider. Några väljer 
att bli pirater och överlever genom räder på byar i 
Ufrya och Ulsteine rike.

Rykten

◊ Mitt i de tätaste skogarna nära bergskedjan 
Arnburn finns ruinerna av en enorm stad. Det 
sägs att den en gång föll ner från himlen.

◊ Det ryktas om områden inom Ufryas skogar 
där terräng, träd och djur är onaturligt stora eller 
väldigt små.

◊ Nära en av Ufryas ensligaste fjordar finns en 
stor grupp med mossöverväxta monoliter som, 
när en knackar på dem låter ihåliga. Under vis-
sa tider på året påstås det att monoliterna lyser i 
mörkret och att ett metalliskt ylande kan höras 
från dem.

◊ Den fanns en gång en stam bland Skogens 
folk vilka dyrkade ormar och offrade Hominider  
såväl som andra av Skogens folk till sina gudar. 
Ett förbund av Hominider och Skogens folk utrot- 
ade dem alla till sista man, kvinna och barn. 
Idag finns det bara deras orörda gravhögar kvar, 
tabu att besöka för Skogens folk såväl som Ufryas  
Hominider

◊ Det sägs finnas en ö för pirater i Issaegir, med 
en svart marknad där allt kan köpas.

Ulsteine rike

Riket

◊ Det mesta av Ulsteine rike består av slättland 
blandat med lövskog. Riket har en bra jordmån, 
perfekt för odling och bete.

◊ Stillsamma små byar och större hamnstäder 
hålls ihop av ett nätverk av, för det mesta, säkra 
vägar bevakade av kyrkan riddare och häxjägare.

◊ I norr finns stora barrskogar som sysselsätter 
en stor virkesindustri. Virke från det svarta trädet 
Skort säljs både inom och utanför riket till bra 
priser.

◊ I kolonin Hilde bryts det kol och odlas saffran. 
Kolet används huvudsakligen för att framställa 
det explosiva pulvret gnist till militären. Saffran 
säljs även vidare till andra länder.

◊ Huvudstaden är Aines Pärla, tidigare Drott-
ninghamn, där ca 150 000 personer bor.

◊ Riket har en befolkning på ungefär 3 miljoner.

Folket

◊ I Ulsteine rike finns det mest Hominider, men 
i alla former och färger. Ett litet antal av Skogens 
folk går också att finna i Skorra urskog. 

◊ Kulturen är de samma för alla Hominider och 
domineras av religionen Ainenism.

◊ Inom Ainenismen tror en på Aine, en sträng 
gudinna som har absolut makt att utdela både 
straff och belöningar.

◊ Aines kyrka styr landet med järnhand. I toppen 
av kyrkan finns Matriarken, följt av kardinalerna, 
ärkebiskoparna, biskoparna, kyrkans riddare, 
munkar och nunnor samt präster.

◊ Viktiga värderingar är att tro på gudinnan 
Aine, enkelhet, att avstå från sex och droger, lyda 
samt att arbeta hårt. Nyfikenhet och upptäckar-
lust ser de flesta som konstigt.

◊ De som kritiserar kyrkan eller tror på annat 
stöts ut, torteras eller bränns på bål.

 
Risker

◊ Ulsteine rike har genom århundradena haft 
konflikter med Ufrya i väst och republiken Abria 
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i söder kring resurser så som järnmalm, kol och 
fiskerättigheter. Det är fred med Abria för tillfället, 
men relationen med Ufrya har blivit sämre.

◊ Ulsteine rike var tidigare ett konungarike, men 
kyrkan tog över styret när drottning Effin II avled 
utan några barn. Adelns makt har minskat sedan 
dess, vilket dessa försöker motarbeta.

◊ Det finns en annan tolkning av Aienismen, 
skapad av munken Anamya Jovanovi för ca 120 
år sedan, som är mycket mindre strikt. Han blev 
bränd på bål för kätteri, men hans idéer lever 
vidare i hemlighet. Hans anhängare kallas jova-
noviter.

◊ Handelshus styrda av kyrkan har börjat dyka 
upp de senaste 20 åren och kommer ofta i konflikt 
med de gamla som för det mesta styrs av adeln.

◊ Allt utövande av magi eller annan form av för-
bjuden kunskap straffas hårt av kyrkan.

 
Rykten

◊ Vad som finns bortom bergen i Hilde vet ingen, 
men de lärda säger att det är början på en helt ny 
landmassa.

◊ Över hela riket finns det outforskade ruiner 
från det världsomspännande imperiet Mirz. Inget 
vet hur en öppnar de stängda dörrarna till ruin- 
erna. Att spränga upp dem med gnist fungerar 
inte och kyrkan vill inte heller att någon genom-
söker dem.

◊ På landsbygden sägs det att folk i hemlighet 
dyrkar en varelse som kallas ”Korparnas Prins” 
och som skall kunna skänka anhängare märkliga 
krafter. Kyrkan förnekar detta, men har speciella 
häxjägare som letar i byarna efter tecken på 
otillåten tro.

◊ I katedralernas stad Aines Pärla ryktas det att 
kyrkan djupt under marken har ett hemligt arkiv 
med förbjudna artefakter och böcker. Vissa skulle 
betala bra för att veta var.

◊ En gruva nära Skorradaal stängdes nyligen av 
kyrkan. Gruvarbetarna hittade något i djupet, 
som de har förbjudits att tala om, men deras 
skräckslagna ögon säger nog.

Historia

De flesta rikena i Yggda använder sig av den kej-
serliga kalendern, baserat på eran följt av året. 
Med detta är det nuvarande året: Gyllene Vägens 
era år 243. 

Undantagen är Ulsteine rike och Enklaven Toy-
ama. Ulsteine rike utgår från datumet kring sitt 
rikes grundande. Nutid är därmed år 506 efter 
Ulstein. 

Enklaven Toyama baserar istället sin kalender 
enligt året på den nuvarande styrandes period. 
Det är med detta år 2 av Biavruss styre.

Viktiga händelser

◊ -1700-1500: Mirz imperiet kollapsar av okän-
da skäl och en tid av barbari följer: inre stridighet-
er, pest, vild magi och förödelse tillhör vardagen.

◊ -1200-731: Lokala krigsherrar börjar bygga 
upp sina egna konungariken på centrala Yggda. 
Konflikter mellan rikena är återkommande och 
perioden får namnet Kronkrigets Era.

◊ -731: De svävande städerna Triana I, II och 
III hittas av konungariket Lavia.

◊ -700-600: Lavia utropar sig kejsardöme ledd 
av Zivek I och inleder en tid av aggressiv koloni-
sering, understödd av nyupptäckt kraftfull tekno-
logi. Zivek I namnger tidsperioden till Rättfärdig-
hetens Era. 

◊ -506: Ulstein Dietmar enar de östra stammar-
na till Ulsteine rike. Aines kyrka etableras utifrån 
den heliga skriften Kodex Lux. 
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◊ -452: De östra kejserliga provinserna utropar 
sig till den självständiga republiken Abria. Kon-
flikt ses som oundvikligt, men imperiet vidtar 
inga åtgärder. Fredens Era inleds.

◊ -378: De nordliga stammarna enas till Ufrya 
under hövdingen Ormhild Bardottir.

◊ -372: Första officiella kontakten mellan repu-
bliken Abria och Ulsteine rike. Handelsavtal upp-
rättas för att undvika konflikt.

◊ -351: Kapten Mirna Erben från Ulsteine rike 
upptäcker den östra kontinenten Hilde.

◊ -243: Lezcek III kröns till kejsare och Gyllene 
Vägens era inleds.

◊ -152: Första kontakten mellan Enklaven Toy-
ama och Laviska imperiet utmynnar i konflikt. 
Namnges till Caiviels kedja incidenten. 

◊ -33: Ulsteine rikes Drottning Effin II avlider 
utan ättlingar. Aines kyrka tar över och förvand-
lar landet till en teokrati. Huvudstaden Drott-
ninghamn byter namn till Aines Pärla.

◊ -20: Gryningskriget: Konflikt mellan Abria 
och Ulsteine kring rätten att bedriva gruvdrift i 
Skiljefell. Abrias flotta hotar städerna Aines Pärla, 
Kresnikgaard och Volenport.

◊ -15: Nya gränser upprättas till Abrias fördel 
framför Ulsteine. Gruvstaden Salamaida färdig-
ställs av Abria.

◊ -5: Frågan om valfiskerättigheter kring 
Frostrim utmynnar i ren konflikt. Ulsteinsk flotta 
besegrar Ufrya vid staden Skardstaad. Rättig- 
heterna tillfaller Ulsteine rike.

◊ 0: Nutid.

Yggdas folkslag

Inom Yggda lever sju olika folkslag: Trädlevande 
Kaferat, uppfinningsrika Hominider, amfibiska 
Naa, förslavade Nuber, uthålliga Skogens folk, den 

okända Svärmen och insektsbesläktade Toyama. 
Människor i Yggda benämns Hominider och 
har med tiden blivit den dominanta normen i 
de flesta delar av världen. 

Alla folkslag förekommer därmed inte överallt 
och blir bemötta olika beroende på deras van-
lighet. Misstänksamhet eller fascination är de 
vanligaste reaktionerna, medan aggression till-
hör ovanligheterna. 

Undantagen är både den arrogans Nuber möter 
inom Laviska imperiet, och fiendskapen gent- 
emot Toyama i samma rike. 

På de sidor som följer har vi har valt att låta folk-
slagen tala från sitt eget perspektiv, för att få en 
bra känsla för hur de lever och ser på världen. Mer 
om deras förmågor går att hitta i kapitlet Regler.

”Den sant troendes hela liv borde vara inget 
annat än tillbedjan och tacksamhet gente-
mot Aine. Vi borde varken äta eller sova, 
utan att äta till Aine eller sova till Aine 
eller arbeta till Aine eller prata med Aine, 
att göra allt till Hennes ära och tillbedjan.”

 Dietmar Ulstein
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I träden är vi säkra från de stora reptilrovdjuren 
som jagar i trädens skuggvärld. I träden jagar vi 
våra byten; de jättelika ekorrarna, de små feta 
aporna eller armslånga skalbaggarna som kan 
lindas i blad och kokas med söta nötter. I träden 
finner vi löv och bönor som går att äta eller för-
vandla till allt från hus till kläder. I träden har vi 
sedan tidernas begynnelse fötts, levt och dött. I 
träden finns vårt sanna hem. Vi som kallar oss 
Folket.
 
Vi är ett folk i många stammar, men vi kallar alla 
de gigantiska träden för vårt ursprung. Men stam-
marna har olika viljor och ibland kan det bli krig. 
Våra krig kallar vi för ”Vinterstrid”, då de är likt 
vintern här; korta och milda. Oftare byggs det 
broar mellan träd och två stammar blir en. För 
här i regnskogen är det bördigt och mat finns det 
rikligt av. Varför då kriga?

För oss är träden allt och våra liv kretsar kring 
årstidernas förändringar av den växtlighet vi lever 
i och med. När vi vill visa vår vördnad för trädet 
som föder och skyddar oss färdas vi till ”Trädets 
hjärta”. Varje träd har en kärna, ett hjärta, en  
bärande pelare. Kring detta urholkar vi en sal och 
den som önskar trädets hjälp riktar en bön mot 
dess hjärta. Om hjärtat vill lyssna bjuder det den 
bedjande på trädets sötaste och innersta sav. 

När någon dricker av den kan de möta trädets 
själ och se bortom tid och rum. Trädet har format 
oss på sitt sätt. Vi är inte som andra folk. Vi är 
kortare än Hominider och våra händer är gjorda 
för att klättra med, tack vare den extra tumme 
som andra saknar. Vår bruna hud är skrynklig på 
gammal såväl som ung. Vi tål inte kyla lika bra 
som Skogens folk, men sjukdomar desto bättre, 
men likt andra folk lyssnar vi på de äldre när  
beslut skall tas. 

När Laviska imperiet växte visste vi inte om att 
det fanns andra folk. Nu vet vi alla det. Handels-
resande från när fjärran kom och besökte oss. 
De kallade oss inte Folket utan Kaferat. Det var 
namnet de också gav den dryck vi gör på trädets 
bönor samt den skog vi lever i. Ingen annan för-
står hur denna dryck skall tillredas, men alla vill 
ha den. 

Våra stammar blev rika på denna kunskap, men 
de äldre är oroliga. De unga bland oss har upp-
täckt att det finns en värld där ute som lockar 
med äventyr, faror och ära. 

Likt Folket behöver sina träd behöver träden sitt 
Folk. Vad innebär detta för Folkets framtid? De 
unga har alltid uppmuntrats att ge sig ut bland 
träden och finna nya sätt att se. Men världen är 
stor och ibland kommer de unga inte tillbaka.

◊ Förmåga: Trädets hjärta

◊ +1 Hälsa

◊ +1 Hjärta

◊ Lever söderut i Laviska imperiet, men kan 
påträffas resande i andra länder.

 

Kaferat
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Vi är den här världens ryggrad. Det var våra bön-
der som i sitt anletes svett karvade ut vildmarken 
och byggde byar som med tiden blev städer. Det 
var våra soldater som med livet som insats höll 
bestar och barbarer på avstånd så att freden 
kunde gro. Det var våra hantverkare som byggde 
vägar, välstånd och rikedom. Det var våra lärda 
som botade sjukdomar och konstruerade meka-
niska under. Det var vår nyfikenhet och vår för-
måga att lära oss nya ting som skapade den här 
civilisationen. Det var även vi som fann silvriga 
städer i skyn, magiska artefakter och ruiner från 
riken sedan länge glömda.
 
Våra bönder skådade världen genom generatio-
nerna och funderade. De som kunde skrev, de  
andra berättade för sina barn. Tiden gick och i takt 
med att byar blev städer växte också vårt kunnan-
de. Våra bönder blev lärda och byggde teleskop,  
instrument och verktyg samt undrade: Vilka 
hemligheter finns i denna värld? Hur är den upp-
byggd? Vad är ett gott liv och ett bra samhälle? 
Vem har rätt och vem har fel?

Det förvånade ingen att våra lärda fann många 
sanningar. Vissa valde att följa enbart en och 
anlägga murar kring sitt kunnande medan andra 
använde sig av flera och hellre färdades mot hori-
sontens okända mål. Oavsett gav de oss makten 
att besegra pesten såväl som monstrositeter, att 
tänka såväl som att skapa, och grunda riken av 
sällan skådat välstånd för dess medborgare.
 
Vi vet att vi bara har skrapat på ytan av vad 
vår värld kan erbjuda. Nio av tio mysterier står 
vi fortfarande handfallna inför, men med tiden 
kommer även den skyggaste hemlighet vara vår. 
Det är inte mer än rätt att det folkslag som byggt 
länder, skepp och rikedom skall erövra även den.

I våra samhällen blandas det enkla med det avan-
cerade, tradition med radikalt tänkande, teknologi 
med forna tiders magi. Häst och vagn bredvid 
svävarharnesk. Respekt inför ordningsmakten 
bredvid folkstyre. 

Våra riken sträcker sig från haven i öst till de väs-
tra stenöknarna. Våra trupper och handlare har 
besökt de södra såväl som de norra skogarna. Lärda 
i våra riken har fört vetenskap och botemedel till 
de som inte visste bättre. 

Världen finner vissa av oss nedlåtande och våra 
trupper våldsamma, men oavsett land eller folk-
slag berikas alla av den handel och de offer vi  
Hominider gjort. 

Utan oss Hominider faller det välstånd alla njuter 
av. Utan oss skulle vildmarken och svälten råda. 
Utan oss går inte utvecklingen framåt. Utan oss 
finns ingen civilisation.
 
◊ Förmåga: Uppfinningsrik

◊ +1 Vilja

◊ +1 Vett

◊ Majoriteten av befolkningarna i den kända 
världens riken är Hominider.

 

Hominid
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Vi har alla hemligheter. Under ytan på oss alla 
finns en avgrund vi inte vill tala om. Fyllt av 
undertryckta minnen, förbjuden kunskap och 
rädslor vi inte vill konfronteras med. Allt finns 
kvar där, även om vi lurar oss själva att vi glömt. 
Att det är borta för evigt.
 
De landlevande har alltid sett på havet som en 
avgrund utan återvändo. En plats med hemlig-
heter och för hemligheter. För det de inte ville se. 
Det de helst ville glömma och gömma. Men inget 
försvinner i havet. Det hamnar i våra händer. I de 
eviga korallstäderna lagras världens hemligheter 
för senare bruk. Inget glöms bort. Våra städer är 
få och små samt tillhör ingen och alla nationer. 
Men de är äldre än städerna på ytan. 

I tusen år har de funnits och i tusen år skall de 
finnas. Bland deras uråldriga slingrande gränder 
kan den oinvigde med lätthet tappa riktningen 
och finna sig vilsen bortom räddning. Där det 
svaga ljuset från ytan aldrig når fram. Där den 
lyckosamma kan finna hemligheter som andra 
helst hade velat glömma. Om de vill. Om de har 
modet. Det som sjunker i havet försvinner från 
historien, men bevaras för evigt i korallstädernas 
ändlösa låsta kammare.

Vi har funnits i tusentals år och kommer vara kvar 
i tusentals till. Er civilisation är bara ett ande-
tag bland många för vår. När er kultur är borta 
samt glömd kommer vi finnas här och minnas era 
hemligheter. En gång i det förflutnas eoner säger 
våra lärda att vi enbart var korallevande fiskar. 
Det är svårt att tro när ni möter oss nu. Ord som 
graciösa, värdiga och färgsprakande är något vi 
ofta hör. Men låt dig inte luras. Vi är starkare än 
en vanlig Hominid och den fjälliga huden fung-
erar väl som ett naturligt skydd mot både slag 
och hugg.

Likt andra folk har vi jägare, hantverkare och 
bönder. Men våra städers fortsatta fortlevnad 
är något som vi alla kan enas kring, oavsett bak-
grund. Många av oss arbetar med att reparera 
och bygga vidare på städerna. Byggnadshant-
verkare och gruvindustri, ny sten för städernas 
räkning behövs alltid.
 
Vi har aldrig valt att vända landvärlden ryggen. 
Ni hungrar efter läckerheter som bara havet kan 
ge. Fisk, skaldjur eller hemligheter. Vi är villiga 
att byta samt vandra bland er som likar, bund-
na av era lagar och regler. För genom detta kan  
städerna i djupen fortsätta leva och växa. 

Vår uppgift i den här världen är att vara förval-
tare av hemligheter och bortglömda ting. Varför 
låter vi vara en hemlighet. Vi är Naa och vi är 
den här världens minne.

◊ Förmåga: Amfibisk

◊ +1 Hälsa

◊ +1 Vett

◊ Påträffas huvudsakligen i Laviska imperiet och 
Republiken Abria, men enstaka handelsresande 
Naa kan hittas inom andra riken.

Naa
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En gång hade vi bergen ovanför molnen för oss 
själva. Kolonierna frodades, drönarna var många 
och drottningen var ständigt fet och fertil. Det var 
en tid för filosofi och begrundan. En tid för glädje, 
fest och fullföljd plikt. En tid av flitig tystnad. En 
tid där vi alla förstod varandra. En tid av fred.
 
Men så kom imperiet med sina soldater. Med våld 
och eld. Med hot och falska löften. Med svårför-
ståeliga vanor och krav. Med en ny tid. Utan fred. 
Och vår drottning blev en fånge.
 
Kolonierna har varit en del av Laviska imperiet i 
snart tvåhundra år. Det är en kort tid för oss. Vi 
blir ofta äldre. Men det har varit en svår tid. 

Innan imperiet kände vi inte till begreppet krig. 
Istället hade vi hundratals sätt att uttrycka glädje, 
fest och lycka. Men allt har förändrats för oss nu.
 
En av de första sakerna som vi Nuber lärde oss 
var att folk från Lavia inte tyckte om att någon 
läste deras tankar. För det var så vi talade med 
varandra. Men nu fick vi lära oss Lavernas lång-
samma tal och att lyssna tålmodigt. 

Inte heller gick det så bra när vi försökte använda 
feromoner för att visa hur vi mådde. Laverna blev 
istället besinningslöst förälskade eller ursinniga 
på varandra och började slåss. Så även där fick 
vi tiga.

De talade ofta om arbete. Hårt arbete. I gruvorna 
eller skogarna i norr. Plikt gentemot kejsaren. Att 
vara villig att offra sig. Inga ord var främmande 
för oss. 

Vi visste vad som krävdes för en välmående koloni. 
Men några av oss tittade upp på de långa Homi-
niderna och tänkte att de visste bättre. De såg inte 
främlingar eller förtryckare. De började se gudar.
 
Vi är ett splittrat folk. Vissa vill följa den gamla 
drottningen. Andra lyssnar hellre på imperiets 
ersättare. Men alla vill göra det som behövs 
för att bevara kolonin. Utan kolonin är vi inte 
ett folk. Utan denna kommer vi försvinna och 
glömmas bort.

◊ Förmåga: Telepatisk

◊ +2 Hjärta

◊ Kan flyga kort avstånd, ca 15 meter

◊ Lever inom Laviska imperiet, bland bergen i 
Caiviels kedja och Arnburn. De flesta är förslav- 
ade, men fria individer förekommer.

Nuber
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Ni har alltid vetat att de mörka skogarna i norr 
inte är en säker plats. Inte på grund av de bestar 
som ljudlöst smyger på en i natten. Eller oberäk-
neligt väder som fryser en till is från ett fotsteg 
till ett annat. Inte heller för köttätande träd som  
söver en med sitt pollen. Eller levande dimma 
som leder en vilse till en säker död. Nej, det är för 
vår skull ni kommer att snegla över axeln när ni 
går på dess mörka stigar. 

Vi som kallar skogen vårt hem. Vår moder och 
fader. Vår älskare, vårt barn och den som för oss 
till den eviga vilan. Och du är inte välkommen 
här. De norra skogarna har ingen medkänsla för 
de svaga, ouppmärksamma eller obeslutsamma. 
Sådana som ni, från er så kallade civilisation, ni 
slättfolk. Med er teknologi och magi. Få av er 
överlever ens en vinter.
 
Livet i skogen har välsignat oss med styrka, ut-
hållighet och mod. För att döden är nära. För vi 
förstår att vi måste fostra våra barn att överleva 
under förhållanden som civiliserade Hominider 
aldrig skulle klara. För att striden är vårt andra 
hem. Om skogen är vår fader och moder är stri-
den vår broder och syster. Med båge, spjut, kniv 
eller med våra bara händer. Vi tränar livet ut. 
Incin astero – din strid är över. Det är de sista 
ord vi yttrar inför de döda. Först då får de vila. 
Först då är striden över.

Vi tränar för att strider mellan grupper är van-
liga. Resurserna är få här i norr och vi kan inte 
alla leva på dem. Bara de starkaste av oss. Men 
ibland uppstår allianser. För även vi förstår vik-
ten av blodsband, lojalitet och samarbete. För det 
som förvånar utomstående är att vi fostrar våra 
barn till lojalitet gentemot varandra och att alltid 
sätta gruppen framför sig själv. 

Se hur våra grupper styrs. Den äldsta kvinnliga 
krigaren har sista ordet, det är sant, men beslut 
fattas genom att alla de vuxna röstar om det. Så 
visar vi respekt gentemot varandra.
 
Av utomstående sägs det att den kärlek vi visar 
våra barn, vänner eller familj, saknar jämförelse. 
Det beror på att vi förstår att lika nära som striden 
och döden är i våra liv måste även kärleken och 
hyllandet till livet vara. Att leva på en knivsegg 
innebär att strida för ditt liv varje dag, men också 
älska som den dagen var den sista. Fira Hjärtats 
högtid med oss så kommer du förstå vår visdom. 
När du ser alla de nyförälskade paren träda fram 
och bekänna sin kärlek till varandra vet du.
 
Vi är ett folk som uppskattar livet i all dess bräck-
lighet. Vi är ett folk som är villiga att strida för vår 
rätt till ett byte men vi gör det av lojalitet och kär-
lek till våra nära. Vi är ett folk som inte välkomnar 
dig till en början, men om du visar dig stark, lojal 
och modig varar vår vänskap livet ut.

◊ Förmåga: Mot alla odds

◊ +1 Hälsa

◊ +1 Vilja

◊ Hittas främst i Ufrya, men även inom Laviska 
imperiet och norra delen av Toyama samt Ulsteine 
rike.

Skogens folk
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Det smygs, det hoppas, det krälas, det simmas. 
Vissa är fjälliga och andra håriga. Några har klor 
och massor av ögon. Andra är gulliga och kan 
härma röster. Vissa gillar att äta växter medan 
andra gillar kött. Det är därför man inte skall 
sticka hand eller nos i främmande hålor. Vem vet 
vilket typ av kryp som bor där. Det enda de har 
gemensamt är att de är små till växten och för det 
mesta lite tvära. Det finns inte en plats utan dem. 
De verkar alltid varit en del av världen. Men ingen 
vet varifrån de kom.
 
Men det första viktiga en måste förstå är att det 
inte finns ett dem. Det finns bara ett det. Var för 
sig är de här små varelserna inte smartare än 
en skalbagge eller en mus. Men samla dem i en 
grupp på ungefär 40–60 stycken så blir de smarta, 
nästan bortom det mänskliga, och kan uttrycka 
tankar, känslor samt ha sin egen gemensamma 
distinkta personlighet. I det ögonblicket en sådan 
svärm samlas börjar ett jag och ett vi existera. En 
månghövdad individ medveten om sig själv.
 
Vi är en av dessa individer. Ingen vet varför detta 
hände, minst av allt vi själv. Men med vår nyupp-
täckta medvetenhet om oss själva präglas vårt liv 
faktiskt av samma frågor som andra medvetna 
varelser; Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vad 
är meningen med livet? Vad eller vem skall jag 
äta imorgon? Finns det någon där ute som vill 
gosa med mig?

I egenskap av svärm är vi nyfikna och dras ofta 
till platser där andra folkslag finns. Mest för till-
gången på mat, på samma vis som katter och 
hundar en gång upptäckte fördelen med att vara 
nära Hominider, men också för att med vår ny-
vunna medvetenhet samt stora nyfikenhet har vi 
en omättlig aptit på kunskap. Särskilt då filosofi, 
kultur och de vetenskaper som berör själva Svär-
mens ursprung, så som zoologi, biologi eller 
liknande.

Vissa samhällen accepterar oss svärmar som 
naturliga delar av bibliotek och universitet, 
till och med nödvändiga, då vi håller bort råttor 
och andra skadedjur från de dyrbara böckerna.  
Andra ser oss som ohyra och varnar för faran att 
låta stora svärmar bildas. Men de flesta vet inte 
att vi, trots våra olika former, är av samma släk-
te eller att det finns en intelligens bakom. Kun- 
skapen ifråga är få förunnat och de flesta av oss 
föredrar att ha det så.  

Att vara en varelse bestående av en massa små 
separata delar har sina unika fördelar. Vi har inte 
en fast form såsom en Hominid. Vi kan därmed 
ta oss in i trånga utrymmen, skicka ut små spanare, 
eller med hjälp av döljande kläder låtsas vara en 
person, även om vissa saker är svåra att härma, 
exempelvis att dansa eller fäktas.
 
Precis såsom många små delar formar en svärm, 
tycker vi oss ana att vi enbart är en liten del av 
något större. Var och vad detta är vet vi inte. Men 
ibland frågar vi oss om att våra ingivelser, önsk-
ningar och mål egentligen är våra egna eller om 
de bara följer någon annans vilja…

◊ Förmåga: Legion

◊ +2 Vett

◊ Svärmens antal styr resultatet. -1 på alla slag 
på vid 50 % KV (avrunda neråt)

◊ Färdigheten Medicin kan stabilisera en hel 
Svärm, men har ingen verkan på själva läkningen.

◊ Finns överallt  i hemlighet, endast i Toyama 
lever de öppet som ett eget folkslag

Svärmen
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Vandra i din ensamhet bortom de västra Laviska 
provinserna vid Caiviels kedja. Vandra bland 
aktiva vulkaner och ändlösa kuperade lavafält. 
Vandra tills du finner vad imperiet kallar ”de 
svarta öknarna”. Se dig omkring. Lyssna. Tro-
ligen möter dina sinnen enstaka kaktusar, öken-
levande småkryp och en stilla vind som river upp de 
mörka sandkornen. 

Men under ytan döljs en hemlighet. Inte bara liv 
och medvetande, men en kultur utan jämförelse 
i denna värld. Vår kultur. Vi som kallar oss Toy-
ama. Vi som kallar oss Stenens barn. I under-
jordiska städer bland floder av lava sjunger vi 
med stenens röst.
 
Vi sjunger om hettan som vi aldrig har fruktat. 
Nej, vi kallar den vårt hem. Ser du, enligt våra 
lärda var vi en gång vulkanlevande skalbaggar 
som badade i lava och åt sten. Men nu kan vi 
nu tänka, gå på två ben och leva längre än den 
friskaste Hominid. Vi tål fortfarande hettan i alla 
dess former, vi äter fortfarande sten, malm och 
ädelstenar. 

Vi sjunger om förändring och böjer stenens form 
efter vår vilja. Genom våra sånger har vi skapat 
underjordiska städer i salar stora som de högsta 
berg. 

Vi sjunger om skönhet och stenen visar sina dolda 
skatter. Ädelstenar samt dyrbara metaller som vi 
utformar efter behag, från utsökt hantverk till 
hela byggnader. Det sägs att den vars sång for-
mar de vackraste tingen är den som verkligen kan 
lyssna på stenen. Det kräver tålamod, ödmjukhet 
och respekt. Att kunna lyssna visar på en god själ. 

Vi sjunger om mästerskapet vart femte år, där 
det bästa hantverket röstas fram av hela vårt folk. 
Den som segrar får ansvaret att tillsammans med 
de äldsta av oss styra hela riket under fem år av 
sitt liv. De godaste själarna blir de bästa ledarna.
 
Vi sjunger om våra vänner och allierade, drakur 
eller grottvaraner som ni namngett dem. Om de-
ras lojalitet och dedikation att försvara oss mot 
yttre fiender. Att vara villiga att använda sin styrka 
bredvid vår i strid som rid- eller dragdjur.
 
Vi sjunger också om nya tider. Om krig och kon-
flikt. När Lavisk girighet efter ädla metaller förde 
dess trupper till vårt hem. Om deras förakt inför 
vår kultur. Men också om deras rädsla inför vår 
makt över stenen och vår vänskap med drakur. Om 
deras förluster och flykt från de svarta öknarna.
 
Nu sjunger världens folk en ny sång. Om Stenens 
barn Toyama. Om det första folk som kunde 
motstå Laviska imperiet. 

◊ Förmåga: Stenens barn

◊ +1 Vilja

◊ +1 Hjärta

◊ Lever i Enklaven Toyama, enstaka indivi-
der kan hittas i Abria och Ufrya, men ovanliga 
inom Ulsteine rike och inte välkomna i Laviska 
imperiet.

 

Toyama
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Ett livsval kan ses som en arketyp, vilken samlar 
en  mängd olika yrken under samma tak. För de 
flesta folkslag och medborgare är valet av livsval 
fritt. Majoriteten i Yggda gör inte heller skillnad 
på könens duglighet inom ett visst yrke. Avvikel-
ser förekommer inom Ulsteine rike där kvinnor 
generellt sett har en högre status än män och 
inom Laviska imperiet med sitt mansdominerade 
styre. 

Det är även inom Laviska imperiet som slaveri 
och livegenskap tillämpas i störst utsträckning, 
men skuldsatta personer kan hamna i en liknande 
situation inom Ufrya och i Ulsteine rike. Republi-
ken Abria tillämpar emellertid inte trälskap utan 
ser det som en barbarisk sedvänja, helst förpassad 
till historien. Mer om livsvalens färdigheter går 
att hitta i slutet på kapitlet Regler.

Bonden

Bonden sliter sig genom livet, men känner djur 
och natur väl. Men även det stillsamma livet 
drabbas av olyckor och tidvis måste åkern samt 
kvigan lämnas åt sitt öde. Plogen smids om till 
svärd och kanske kan en smula erövrat silver räd-
da en dömd gård eller en svältande familj.

Livsvalets färdighet: Krafttag
Viktigaste grundegenskap: Hälsa
Startutrustning: Kläder av enkelt snitt, handyxa, 
ryggsäck, filt, fältflaska, ett Fokus -1, och en börs 
med 1T12 x 20 Taler.

Hantverkaren

Från den enklaste träsnidare till imperiets ingen-
jörer har alla förstått vikten av ett livslångt de-
dikerat arbete genom handens skapande. Från 
konst till mekanik. Hantverkaren formar bruks-
föremål eller teknologiska under. Uppslukad av 
sitt värv förbiser Hantverkaren ibland mat såväl 
som familj. 

Den lyckosamme har en skyddspatron, villig att 
stödja med ett silver eller två, den fattige enbart 
sina händers kunskap.

Livsvalets färdighet: Handarbete
Viktigaste grundegenskap: Hjärta
Startutrustning: Kläder av ordinärt snitt, handyxa 
eller dolk, liten hammare, mejsel, täljkniv samt 
måttstock, ryggsäck, filt, fältflaska, och börs med 
1T12 x 40 Taler.

Gycklaren

Livet är fyllt av lidande och smärta för folk som fä. 
Men sång, skratt, förundran och lite skönhet för-
driver mörkret för en stund. Föraktad och hyllad, 
bespottad och beundrad, fattigdomen är som oftast 
Gycklarens lott och vägen dennes hem.

Livsvalets färdighet: Gycklarkonster
Viktigaste grundegenskap: Hälsa
Startutrustning: Kläder av enkelt snitt, dolk, 
ryggsäck, filt, fältflaska, 3 jongleringsbollar eller 
mungiga, och börs med 1T12 x 20 Taler.

Knekten

Blod och plåga, helst för de på andra sidan sköl-
den, är en del av Knektens sold. Varje rike behöv- 
er män och kvinnor villiga att offra sina liv för 
löftet om silver och folkets tacksamhet. 

Oavsett stadsvakt, krigare i norr, soldat i tjänst 
för rådande makt eller oberoende lycksökare är 
svärdet, yxan samt piken Knektens verktyg och 
hotet om våld en given vardag.

Livsvalets färdighet: Skadeglad
Viktigaste grundegenskap: Vilja
Startutrustning: Kläder av enkelt snitt, kortspjut, 
långsvärd, en lätt rustning, ryggsäck, filt, fältflas-
ka, en flaska brännvin eller en Fokus -1, och börs 
med 1T12 x 40 Taler.

Livsval
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Magikern

Hur mycket är kunskap om världens mysterier värt? 
Guld? Hälsa? Själen din? Fruktad och ibland för-
följd, priset är högt för att vandra Magikerns väg. 
Men med det kommet makten att böja verklig-
hetens ramar och hålla ödet i egna händer. 

Vissa korrumperas och ser med arrogans på 
världen, andra förundras och bygger broar mot 
stjärnorna.

Livsvalets färdighet: Esoterisk kunskap – 
Kroppens eller Själens lära
Viktigaste grundegenskap: Vett
Startutrustning: Kläder av ordinärt snitt, värja 
eller kortsvärd, ryggsäck, filt, fältflaska, 20 rispap-
per, bläck och pensel, Drömme 1 dos effektvärde 3, 
och börs med 1T12 x 60 Taler.

Nasaren

Girigheten är din bästa vän och silvret ditt verktyg. 
Med dessa får Nasaren viljan hos den härskande 
makten att vekna och fred mellan riken att bestå. 

Varken främmande för hovet, byråkratin eller 
vägen, Nasaren vet att alla vill ha något eller  
någon. Det är bara en fråga om priset.

Livsvalets färdighet: Förhandla
Viktigaste grundegenskap: Hjärta
Startutrustning: Kläder av ordinärt snitt, värja 
eller dolk, ryggsäck, filt, fältflaska, 20 rispapper, 
bläck och pensel, enkel kulram i trä, och börs 
med 1T12 x 80 Taler.

Prästen

De gudomliga makterna vakar över världen. Oav-
sett om det är genom kyrkornas makt eller i sko-
gens vilda tystnad har de sina utvalda, för att utöva 

mirakel, kontroll eller själavård. Prästens uppgift är 
genom makterna ovan att stödja sin flock, ibland 
mot de senares egen vilja.

Livsvalets färdighet: Mirakelmakeri 
Viktigaste grundegenskap: Hjärta
Startutrustning: Kläder av enkelt snitt, stav samt 
värja eller kortsvärd, ryggsäck, filt, fältflaska, 1 
dos Svarttjära effektvärde 2, en Fokus -2, och börs 
med 1T12 x 40 Taler.

Rackaren

Spotta i näven och greppa dolken. Ofog, list samt 
lömska planer. Skuggorna är Rackarens bästa 
vän. Silver finns överallt, det handlar bara om 
vilka risker som är värda att ta. 

Lagen är inte ett bekymmer för den driftige men 
även om Rackaren inte alltid är en niding så vän-
tar ändå hängsnaran för flesta. 

Livsvalets färdighet: Lömsk träning
Viktigaste grundegenskap: Vilja
Startutrustning: Kläder av enkelt snitt, kortsvärd, 
dolk, ryggsäck, filt, fältflaska, och börs med 1T12 
x 20 Taler.

Riddaren

Från Aines kyrka till Kejsargardet, Riddaren vand-
rar nära maktens topp. Ofta av en högre börd själv 
och fostrad till att idealisera strid i tung rustning, 
heder, strategi och en disciplin som härdat stål. 
Men om Riddare faller från sina ideal, rasar denne 
djupare än en niding ner i mörkret. 

Livsvalets färdighet: Disciplinerad
Viktigaste grundegenskap: Vilja
Startutrustning: Kläder av fint snitt, huggvärja el-
ler morgonstjärna, en medium rustning, träsköld, 
ryggsäck, filt, fältflaska, häst, och börs med 1T12 
x 60 Taler.
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Sjöfararen 

Horisonten lockar med löftet om upplevelser, sil-
ver och ära. Har du vad som krävs för att möta 
det främmande och farliga där bortom? Män och 
kvinnor har genom tiderna flytt från hemmets 
trånga väggar för ett liv till sjöss. 

För några väntar äventyr och minnen för livet, för 
andra fasor och en våt grav.

Livsvalets färdighet: Navigering
Viktigaste grundegenskap: Vett
Startutrustning: Kläder av enkelt snitt, värja, 
ryggsäck, filt, fältflaska, en flaska rom, och börs 
med 1T12 x 20 Taler.

Spejaren

Obygden skrämmer de flesta, men inte den som 
kan läsa björnens spår, vindarnas sus och lukten 
från ett blommande fruktträd. Spejarens båge 
samt kunskap är ovärderliga resurser i en vild-
mark oförmögen att visa nåd. 

Oftast i rollen av en enkel jägare, men stundtals i 
fronten av en armé rustad för krig. 

Livsvalets färdighet: Spåra folk och fä
Viktigaste grundegenskap: Vett
Startutrustning: Kläder av enkelt snitt, kortbåge, 
20 pilar, koger, dolk, ryggsäck, filt, fältflaska, flinta 
och stål, samt börs med 1T12 x 20 Taler.

Trälen

Att livet är hårt vet nog de flesta, men få delar 
Trälens erfarenhet. Oavsett krigsfånge, erövrat 
folk, livegen eller skuldsatt, trälens lott är att slita 
utan hopp om lön eller frihet, ibland för grymma 
härskare, vilka finner nöje i att plåga. 

Men i vissa mörka, smutsiga baracker smids 
planer om revolt och blod. Nävar knyts resig-
nerat i byxfickor och drömmer om att greppa 
svärd såväl som yxa. 

Livsvalets färdighet: Spott och spe
Viktigaste grundegenskap: Hälsa
Startutrustning: Slitna kläder av enkelt snitt och 
inget mer.

 

”Genom våra riddare förstår vi Mod, bön-
derna formar jorden med sin Styrka, de för-
slavade lär oss Medlidande, inom handel 
måste vi ha Tillit, hantverkarens Intuition 
skapar underbara ting, sjöfarare drivs av 
Förundran när de seglar mot horisonten, de 
som bryter mot lagen gör det med en så-
dan List att vi förstummas, trubadurer och 
gycklare fyller världen med Humor, krigare 
och knektar inspirerar oss med sin känsla 
för Plikt, prästernas leder oss med Kärlek, 
jägaren använder sitt Skarpsinne för att 
överleva i vildmarken och de magikunnigas 
Insikt får oss öppna ögonen inför sanning-
en. Aspekterna är en oundviklig del av våra 
liv, nu och för alltid.” 

Abriansk präst för Aspekterna
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Grundegenskaper

Grundegenskaperna är den centrala delen av 
spelmekaniken i Yggda och dessa är Hälsa, 
Vilja, Hjärta och Vett. Det är värdena på en 
grundegenskap som definierar en RP:s förutsätt-
ningar för att utföra diverse handlingar, där ett 
högre värde innebär bättre möjligheter att lyckas. 

En grundegenskap kan vara från nivå 0 till max 
nivå 4. Nivå 0 innebär att en RP inte har några 
bonusvärden som kan läggas på ett slag med 1T12, 
medan nivå 4 innebär +4 på ett slag med 1T12. 
Det går att öka värdet på en grundegenskap, med 
hjälp av milstolpar (se sida 46).

Hälsa

Hälsa bestämmer hur kroppen är byggd och styr 
styrka, smidighet, allmänt välmående samt reflex- 
förmåga. Hälsa är den grundegenskap som  
behövs för fysik aktivitet så som krafttag, hoppa, 
klättra, smyga, simma, stå emot smärta eller slå  
någon på käften utan tillhygge. 

Den är därmed viktig för livsval så som Gycklaren, 
Bonden och Trälen. 

Vilja

Vilja bestämmer den inre styrkan och handfast-
heten. Det är denna grundegenskap som avgör 
om en RP har ett starkt ego, disciplin, mod, plikt-
känsla, ambition och allmän samvetsgrannhet. 
Vilja är också den grundegenskap som hjälper 
till att hålla huvudet så pass kallt i en stressfylld 
strid att en RP kan använda ett vapen utan kom-
plikationer. Det är också Vilja som gör att en RP 
vågar bryta mot lagen såväl som samvetet. 

Grundegenskapen är viktig för Riddaren, Knek-
ten och Rackaren. 

Hjärta

Grundegenskapen Hjärta är det som avgör RP 
förmåga att känna samhörighet, förstå andra var-
elser och följa sin inre röst. Den reglerar därmed 
känslor, empati, intuition och förmågan att komma 
överens med andra, men också kreativitet och för-
mågan att skapa. 

För Prästen, Nasaren samt Hantverkaren är denna 
grundegenskap viktig.

Vett

Den som belönats med mycket Vett är intelligent, 
logisk, strategisk och klurig. En RP med Vett har 
en stark förmåga att se mönster och detaljer, såväl 
som att bygga system. 

Magikern, Spejaren och Sjöfararen behöver detta 
för sitt livsval. 

Tärningsslag

Majoriteten av alla tärningsslag i Yggda utförs 
med 1T12. Oftast läggs det även till eller tas bort 
ett värde, beroende på omständigheter, förmå-
gor, färdigheter och i vissa fall utrustning. Det är 
i grunden tärningens resultat eller det slutgiltiga 
modifierade värdet som avgör om en handling 
lyckas eller ej, utifrån följande fasta regler:

Resultat 01–08=Handlingen misslyckas
Resultat 09–12=Handlingen lyckas

Förutom ovanstående regler har resultatet 1 samt 
12 på 1T12 fler följder än att handlingen bara 
misslyckas eller lyckas. Detta gäller dock inte 
modifierade slag som lägger ihop värdena till 
resultatet 12, utan endast om tärningen visar 
detta resultat precis när den rullats. 

Regler
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Likaså är det möjligt att överskrida 12, när en 
modifikation läggs på. I detta fall räknas slaget 
enbart som ett lyckat slag.

01=Handlingen är ett Kritiskt misslyckande 
12=Handlingen räknas som ett Tursamt slag

Kritiskt misslyckande

Om spelaren rullar 1 med 1T12 innebär det alltid 
ett misslyckande oavsett om värdet kan modifieras 
eller ej. Tärningsresultatet 1 får två allvarliga följ-
der. RP misslyckas med sin handling och en extra 
oönskad konsekvens inträffar. Exempelvis kan RP 
tappa sitt vapen i den misslyckade attacken eller 
under bergsklättringen förlora greppet och i fallet 
dra ner en annan RP. Vad som händer är upp till 
SL, men resultatet 1 på 1T12 skall alltid svida lite 
extra.

Tursamt slag

Ett Tursamt slag är motsatsen till ett Kritiskt 
misslyckande. När spelaren rullar 1T12 och 
får tärningsresultatet 12, oavsett möjligheten att 
lägga till ett värde, innebär detta alltid att hand-
lingen lyckas. RP verkställer sin handling med 
bravur, med en extra tursam konsekvens som 
bonus. Utifrån exemplet ovan, kan spelaren i en 
attack istället lyckas göra mer skada eller utstaka 
en så pass säker väg uppför berget att de andras 
RP får det lättare på sina slag. Vad som händer är 
för det mesta upp till SL, undantag gäller i strider 
och helande, men resultatet 12 på 1T12 skall 
alltid belönas.

Reglerna kring det slutgiltiga resultatet (enbart 
tärningen eller plus modifikation), inklusive Kri-
tiskt misslyckande och Tursamt slag, gäller 
i tre av de fyra följande typerna av tärningslag 
som används i spelet Yggda. När det gäller den 
fjärde typen, ett motståndsslag, gäller bara reg-

lerna kring ett Kritiskt misslyckande och 
Tursamt slag.

1: Enkelt slag

Enkla slag förekommer i de fall när en RP vill 
utföra en handling, men saknar träning i färdig-
heten. Detta innebär regeltekniskt att bonusvärdet 
från en grundegenskap inte kan användas, utan 
att spelaren får nöja sig med enbart 1T12. Exem-
pel på ett enkelt slag är om en RP vill simma till 
andra sidan av en flod men saknar färdigheten 
Akrobatik, eller om RP vill förstå ett främmande 
språk trots att de inte har Världsvana. Enkla 
slag fungerar på alla allmänna färdigheter. 

För att utföra ett enkelt slag: Slå 1T12.

2: Kunnigt slag

När en RP har en naturlig förmåga eller är tränad 
i en färdighet kan denna utföra ett kunnigt slag. 
Regeltekniskt innebär detta att om en grundegen-
skap har minst nivå 1, kan detta värde användas 
som ett bonusvärde på 1T12. Men värdet på en 
grundegenskap kan ej användas som ett bonus-
värde, om RP inte har en förmåga eller färdighet 
relevant för situationen. Då får de istället utföra 
ett enkelt slag. Exempel på ett kunnigt slag är om 
RP vill klättra uppför en ruinvägg och har färdig-
heten Akrobatik. RP kan nu addera sitt värde i 
Hälsa på resultatet av 1T12. Ett annat exempel 
är färdigheten Vapenvana. Färdigheten ifråga 
är kopplad till grundegenskapen Vilja. Om en 
RP har värde 2 i Vilja innebär det +2 på 1T12 
när färdigheten används. 

För att utföra ett kunnigt slag: Slå 1T12 + vär-
det för relevant grundegenskap.

Exempel: Mattis och Dolf  har anlänt till ingången av 
en ruin och beslutar sig för att undersöka om det är nå-
got som bor bland lämningarna. Mattis har ingen träning 
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i detta, medan Dolf  har både färdigheten Spåra folk 
och fä samt Djur och natur, som han kan använda. 
Detta ger därmed Dolfs spelare möjlighet till ett kunnigt 
slag, med antingen Vett 1 eller Hälsa 2. Mattis spelare 
får nöja sig med ett enkelt slag med 1T12, medan Dolf  
väljer Djur och natur, vilket innebär att hans spelare 
kan lägga till +2 på resultatet av 1T12. Mattis rullar 9 
medan Dolf  rullar 8+2. Båda lyckas och ser de uppen-
bara och märkliga fyrkantiga spåren som leder in i ruinen.

3: Modifierat slag

Den här typen av tärningsslag förekommer när 
SL vill göra förutsättningarna svårare eller lättare 
för en RP, när flera RP hjälps åt, eller när en viss 
utrustning används. När SL vill göra det svårare 
kan -1, -2, eller -3 dras från tärningens resultat, 
beroende om det är en svår, mycket svår eller 
omöjlig handling. Motsatsen är att SL bedömer 
att en handling är lätt att utföra genom att lägga 
till +1, +2 eller +3 på tärningens resultat, bero-
ende på om det anses vara en enkel, en mycket 
enkel eller simpel handling. 

En annan typ av modifierade slag är när flera RP 
väljer att samarbeta kring en handling, exempel-
vis att en RP vill ha hjälp av en annan RP att lyfta 
något tungt. Den huvudansvariga rullar sitt slag, 
med relevant färdighet om så är aktuellt, på 1T12 
och får lägga på ytterligare +1 för varje person 
som hjälper till. Dock kan max 3 personer hjälpa 
till för att slaget skall lyckas. 

För att utföra ett modifierat slag: Slå 1T12 +/– 
1 till 3.

Exempel: Dolf  vill köpa ett koger med pilar av en lokal 
handelsman i liten by, men denna vill inte sälja. Byborna 
har nämligen ganska dåliga erfarenheter av beväpnande 
främlingar i regionen, så SL bedömer att Dolf  får -2 
på sitt försök att övertyga handelsmannen att han har 
goda intentioner. Dolf  är ingen Nasare med färdigheten 
Förhandla, och han saknar även färdigheten Infly-

telserik. Dolfs spelare Fredrik får nöja sig med ett enkelt 
slag med en modifikation på -2. Han rullar 1T12 och 
får resultatet 10. Med modifikationen blir resultatet 8, så 
slaget misslyckas. Dolf  får uppenbarligen inget koger med 
pilar idag.

Exempel på en svårare handling

◊ Monstret/varelsen/SLP gör ett bakhåll på RP.

◊ RP är svårt skadad.

◊ Något i omgivningen försvårar förflyttning 
eller handlingar.

◊ Någon attackerar kontinuerligt RP under 
handlingen.

◊ RP saknar de rätta verktygen för att utföra 
handlingen.

Exempel på en lättare handling

◊ RP är välbekant med motståndarens svagheter 
och styrkor.

◊ RP har haft gott om tid till att förbereda sig.

◊ Det är uppenbart vad som behövs göras.

◊ RP har hjälp och stöd från omgivningen.

◊ RP har lugn och ro omkring sig samt tid till att 
fokusera.

4: Motståndsslag

Ibland uppstår situationer när färdighet står mot 
färdighet och styrka mot styrka. Då är dags för 
ett motståndsslag. Exempel på ett motståndsslag 
är när en vakt försöker öppna en dörr samtidigt 
som en RP håller emot eller när en person aktivt 
spanar samtidigt som en RP försöker smyga. Ett 
motståndsslag löses genom att de inblandade 
rullar varsin 1T12 och, om de har en färdighet 
som är relevant för situationen, adderar de sina 
bonusvärden. Den som får högst lyckas genomföra 
sin handling, till förmån för den andres förlust. 
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Vid oavgjort mellan SL och en spelare vinner all-
tid spelaren. Oavgjort mellan spelare avgörs ge-
nom att rulla igen. Ett Kritiskt misslyckande 
är alltid ett nederlag medan ett Tursamt slag 
alltid är ett lyckat slag, oavsett om den andre får 
ett modifierat högre resultat. 

För att utföra ett motståndsslag: Slå varsin 
1T12 + värdet för relevant grundegen-
skap. Högst resultat lyckas.

Exempel: Mattis har tagit en öl för mycket på värds- 
huset och utmanar morskt några bönder på armbrytning. 
Den största av dem antar utmaningen. Mattis har ingen 
speciell färdighet som kan användas i sammanhanget, 
medan bonden har färdigheten Krafttag och Hälsa 2. 
SL slår ett slag för bonden medan spelaren Jill samtidigt 
rullar för sin RP Mattis. SL får 7 på 1T12 och plus 
bonusvärdet från Hälsa blir resultatet 9. Jill får däremot 
resultatet 4 på 1T12. Det ser ut som Mattis får betala för 
ölen den här kvällen.

Kroppsvärde och Själsvärde

Nästan varje RP, SLP och varelse i Yggda har 
två värden som bestämmer hur mycket fysisk 
och psykisk skada de kan hantera, innan de blir 
medvetslösa. Dessa benämns Kroppsvärde (KV) 
och Själsvärde (SV). Når dessa noll genom skador 
finns det en risk för att RP dör (se sida 45), anting-
en av förblödning eller av att chocken orsakar en 
hjärtattack.

Kroppsvärde (KV)

12 + värdet för Hälsa + värdet för Hjärta / 2 = 
(avrunda uppåt till heltal). T.ex. 12 + 2 + 2 = 16 
/ 2 = 8. 

Själsvärde (SV)

12 + värdet för Vilja + värdet för Vett / 2 = 
(avrunda uppåt till heltal). T.ex. 12 + 1 + 2 = 15 
/ 2 = 7.5 = 8. 

Turordning och Handlingspoäng

Vid strid, eller andra liknande stressiga situationer, 
där det är relevant att veta vem som gör vad och 
var på sekundbasis samt i vilken sekvens, är det 
viktigt med en turordning. Turordningen repre-
senterar den följd som en RP, SLP och varelse 
handlar efter i en strid och avgörs av förmågan 
att kombinera reflexförmåga, initiativtagande, 
social översyn och kvicktänkthet. 

Turordningen i Yggda är uppdelat i begreppen 
Tur och Omgång. Varje RP, SLP och varelse 
som deltar i en strid har sin egen Tur, i en viss 
ordning, och när alla haft sin Tur räknas detta 
som en Omgång. Då börjar turordningen om 
och så fortsätter det tills konflikten är löst, på det 
ena eller andra sättet. 

För att räkna ut turordningen, när det är dags 
för strid, addera det högsta värdet på en RP, SLP 
eller varelses grundegenskap till resultatet av 1T12. 
Högst slutresultat går först, följt av näst högsta 
och så vidare. Skulle det bli oavgjort mellan flera 
parter, upprepa tärningskastet. Varje gång det är 
en RP, SLP eller varelses Tur får denna 2 Hand-
lingspoäng (HP) att disponera. Det är genom HP 
som handlingar kan utföras under en Tur. Olika 
handlingar, inklusive vapenattacker, kostar olika 
mängder av HP. 

När det är någons Tur kan de också utföra min-
dre handlingar eller förhålla sig passiva för att 
spara ihop till fler HP. En bra regel att ta med 
sig är att ju större eller mer komplext ett vapen 
(eller handling) är desto mer HP kostar detta att 
använda. Däremot gör det med stor sannolikhet 
också större skada. 

En viktig regel när det gäller sparade HP är att 
RP förlorar dem om denna tar skada. Smärtan 
bryter i grunden den koncentration som RP lyckats 
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bygga upp. Dock förlorar RP bara samma värde i 
HP som tagen skada. 3 i skada på en RP innebär 
att denna även förlorar 3 sparade HP. 

RP kan inte heller spara HP från en strid till en 
annan. När en strid avslutas avbryts turordningen 
och sparade HP försvinner.

RP kan också välja att spara HP, eller förbruka 
de kommande 2 HP, för att hjälpa en annan under 
dennas Tur. Detta räknas som ett samarbete och 
ger +1 per person, med max antal 3 personer 
som kan hjälpa till. 

Samarbeten inom en turordning innebär alltid att 
den hjälpande parten förbrukar minst 2 HP. Har 
de inga på lager kan de använda sina kommande 
HP. Detta innebär det också att de förbrukar sin 
egen Tur. Nedan följer några exempel på HP 
kostnader:

◊ 1 HP kan exempelvis användas för att: Dra ett 
vapen, attackera obeväpnat, attackera med ett 
lättare vapen, ta fram en flaska, dricka en dos med 
helande dryck, kasta en sak i ansiktet på motstånd-
aren, avfyra ett gnistvapen eller ett tungt avstånds- 
vapen, skrika ett meddelande till en annan RP, 
gömma sig, söka efter någon eller parera. 

◊ 2 HP kan exempelvis användas för att: Greppa 
någon, bryta sig fri från ett grepp, klättra uppför 
en låg vägg, hoppa över ett stup, attackera med 
ett närstridsvapen som en huggvärja, sätta en pil 
på bågen och skjuta, ladda ett lätt gnistvapen som 
en luntlåspistol, förbereda och utföra magi, inklu-
sive sådan som helar.

◊ 3 HP kan exempelvis användas för att: Attack- 
era med ett tungt närstridsvapen som ett tvåhands-
svärd eller en större yxa, hantera enkelt maskineri 
eller ladda ett tungt avståndsvapen som ett arm-
borst.

◊ 4 HP kan exempelvis användas för att: Ladda 
ett tungt gnistvapen som ett muskedunder eller 
hantera komplext maskineri.

Inom en strid finns det fasta regler kring avstånd 
och kostnad i HP. Enheten som används för att 
mäta avstånd är Nära, Kort och Långt. Nära 
är inom någon meter eller två, Kort är ca 15 
meter bort och Långt representerar ca 50 meter 
bort. Att röra sig från Långt till Kort tar 8 HP 
och från Kort till Nära 4 HP. 

Föredrar spelgruppen att använda meter så kan 1 
HP nyttjas för ca 4 meters förflyttning.

Strider

Under en strid kan en RP förutom att attackera, 
röra sig eller använda en färdighet, också parera 
eller greppa.

En attack fungerar som enkelt slag eller som ett 
kunnigt slag, beroende på om RP har färdigheten 
Vapenvana samt ett vapen eller om RP har fär-
digheten Obeväpnad och inte använder ett vapen. 
Färdigheter höjer chansen att lyckas medan mot-
ståndarens rustning eller färdighet Obeväpnad 
sänker densamma. 

Resultatet 9–12 innebär att attacken lyckas, med-
an nummer 12 på tärningen innebär ett Tur-
samt slag. 2–8 är alltid ett misslyckande medan 
resultatet 1 på tärningen är ett Kritiskt miss-
lyckande. 

Parering fungerar som motståndsslag. Innan en 
attack utförs kan RP välja att spendera 1 HP på 
att försöka parera. För att parera en attack som 
utförs med ett vapen måste spelaren ha ett vapen 
själv som kan parera. 

För att parera en attack som utförs med Obeväp-
nad krävs antagligen ett vapen eller att RP själv 
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har färdigheten Obeväpnad. Obeväpnad kan 
inte användas för att parera ett vapen. När pare-
ringen skall utföras rullar attackeraren och den 
som parerar samtidigt och lägger på sina respek-
tive bonusvärden. Om pareringen lyckas kan inte 
motståndaren fortsätta sin attack. 

Om pareringen misslyckas får motståndaren auto-
matiskt in en träff oavsett rustning på RP, då den 
senare har blottat sig genom att försöka parera. 
Det går inte att parera ett Tursamt slag.

Grepp fungerar som ett motståndsslag där färdig-
heten Obeväpnad eller enkelt slag används av 
angriparen. Den som blir greppad kan även an-
vända Obeväpnad i motståndsslaget. Ett lyckat 
utfört grepp hindrar offret att utföra en handling 
tills greppet är brutet. 

En person som greppar kan ta med sig sitt offer 
i önskad riktning med ett lyckat motståndsslag, 
där färdigheten Krafttag kan användas av båda 
parterna. Ett Tursamt slag innebär att greppet 
lyckas automatiskt.

Tursamt slag i strid

Vapen, naturliga som tillverkade, gör alltid skada 
utifrån fasta värden, medan magi gör skada uti-
från värdet i Vett. Undantaget för båda är när ett 
Tursamt slag inträffar. Om tärningen visar 12 
vid en attack får spelaren utöver det fasta värdet i  
skada även lägga på en bonusskada. 

Detta representerar att RP (eller SL) lyckas träffa 
ett extra vitalt eller känsligt område och genom-
förs genom att slå 1T8 och lägga till resultatet på 
den ordinarie skadan. 

Gnistvapen

Vad som gör att gnistvapnet fungerar är pulvret 
gnist, (vars hemliga recept bevakas hårt av både 

Laviska imperiet och Ulsteine rike) förpackat i 
laddningar, blykulor samt ett vapen konstruerat 
med luntlås. För att ladda gnistvapnet måste RP 
först ladda den genom mynningen med en ladd-
ning av gnist och sedan med en blykula. 

Ett muskedunder har istället stora laddningar och 
10 blykulor i taget (eller annat småskrot som kan 
hittas), men följer annars samma princip. 

Luntlåset ifråga är en anordning som håller en 
brinnande veke, kallad lunta, vilken snabbt förs 
ner på laddningen när avtryckaren används och 
skjuter iväg ammunitionen i en kontrollerad explo- 
sion. Luntlåset fungerar givetvis inte om luntan är 
blöt.

Vapen är listade i vapentabellen utifrån hur 
mycket HP som behövs för att genomföra en at-
tack (inklusive laddningstid), inom vilket avstånd 
de fungerar, det fasta skadevärdet, om de är extra 
bra gentemot en viss typ av rustning, sen om de 
kan användas för att parera, vikt och pris i Taler.

Rustning, Obeväpnad och Fokus

Rustningar samt den sekundära funktionen av 
färdigheten Obeväpnad fungerar som modi-
fierade slag. En rustning drar av ett fast värde, 
beroende på typen av rustning, från motstånd-
arens tärningsslag, medan den sekundära funk-
tionen av färdigheten Obeväpnad drar av ett 
värde beroende på hur mycket den som blir 
attackerad har i Hälsa. 

En RP som har 2 i Hälsa och färdigheten Obe-
väpnad ger därmed motståndaren -2 på sitt slag 
när denna försöker attackera. Ett värde i Vilja 
genom färdigheten Vapenvana kan därmed 
balanseras ut av en rustning eller den sekundära 
funktionen av Obeväpnad, så att attackeraren 
till slut får nöja sig med att slå ett enkelt slag, eller 
med en minus modifikation. När en RP använder 
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Vapen Full HP Räckvidd Skada Modifikation Parera Vikt Pris

Slag, spark 1 Nära 1 - Nej - -

Spikknogar 1 Nära 2 - Nej 0.5 135

Rondeldolk 1 Nära 1 Helrustning +1 Nej 0.5 250

Dolk 1 Nära 2 - Ja 1 150

Stav 2 Nära 2 - Ja 2 40

Värja 2 Nära 2 Ringbrynja +1 Ja 2 300

Kortsvärd 2 Nära 2 - Ja 2 300

Långsvärd 2 Nära 3 - Ja 2 400

Huggvärja 2 Nära 3 - Ja 2 350

Handyxa 2 Nära 3 Lackerat läder +1 Nej 1 150

Stridshammare 2 Nära 3 Lackerat skal +1 Ja 3 450

Morgonstjärna 2 Nära 3 Ringbrynja +1 Ja 3 450

Kortspjut 2 Nära 3 - Ja 1 200

Fångstpåle 2 Nära - +2 vid grepp Ja 1 300

Mirziskt spjut 2 Nära 3 Fjällpansar +2 Ja 1 3200

Klubba 2 Nära 3 Lackerat skal +1 Ja 2 30

Hajtandsspjut 2 Nära 3 +1 Gambeson Ja 1 400

Tvåhandssvärd 3 Nära 4 - Ja 4 600

Stridsyxa 3 Nära 4 Lackerat läder +1 Ja 4 600

Pik 3 Nära 4 - Ja 4 350

Hillebard 3 Nära 4 - Ja 4 350

Kastkniv 1 Kort 1 - Nej 0.5 50

Kortbåge 2 Kort 2 - Nej 1 250

Handarmborst 2 Kort 1 - Nej 1 400

Långbåge 2 Långt 3 Ringbrynja +1 Nej 1 550

Armslunga 2 Kort 2 - Nej 1 300

Luntlåspistol 3 Kort 3 Bröstplåt +1 Nej 1 600

Luntlåsgevär 3 Långt 3 Bröstplåt +1 Nej 2 800

Armborst 4 Långt 5 Helrustning +1 Nej 3 700

Muskedunder 5 Kort 6 Helrustning +1 Nej 4 1000
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en lätt rustning eller sköld får motståndaren -1 på 
sitt slag, en medium rustning -2 och vid en tung 
rustning -3. Rustning och sköld går givetvis att 
kombinera. Men rustning och färdigheten Obe-
väpnad tar ut varandra. Om RP har 3 i Hälsa 
samt färdigheten Obeväpnad och samtidigt 
bär en medium rustning med modifikationen -2,  
leder detta till att motståndaren enbart får -1 på 
sitt slag.

Ett Fokus är den mentala versionen av rustning 
och skyddar mot skräckvärde (ger då plus modifika-
tion istället för minus), Esoteriskt kunskap: Sjä-
lens Lära eller andra former av attacker som är 
själsliga. Ett Fokus är ett objekt som hjälper RP att 
motstå psykiska prövningar och behålla sitt grepp 
om verkligheten. Det kommer ofta i formen av 
en religiös relik eller symbol, en familjeklenod, en 
berlock eller liknande. Fokus på en högre nivå har 
uteslutande en psykologisk personlig mening för 
RP och bör skapas i samråd med SL. Den gyllene 
regeln är ju mer personliga och unika dessa är, 
desto större skyddsvärde. 

Dock finns det Fokus ute i glömda delar av Yggda 
som är konstruerade för att allmänt skydda mot 
mentala attacker, men de är ovanliga. Ett Fokus 
kan skydda -1 till -3 och skyddar enbart mot attack-
er som skadar SV. Det går inte att använda flera 
Fokus samtidigt.

Exempel: Dolf  och Mattis trodde sig vara de första 
i den förvittrade ruinen som hade turen att hitta rummet 
med de släta fluorescerande vita väggarna. Men de var inte 
ensamma. Plötsligt gled en sektion av väggen undan med 
ett stilla pysande och en fasansfull varelse i kött och metall 
trängde sig ut med sina svärdsliknande tentakler hotfullt höj-
da. Med detta börjar turordningen och alla rullar 1T12. 
Mattis rullar 6 + 2 i Hälsa, vilket ger resultatet 8, med-
an Dolf  slår 3 + 2 i Hjärta, med resultatet 5. Varelsen 
får enligt SL 7. Mattis får därmed börja en Omgång 
med sin Tur. Avståndet till varelsen är Kort, så Mattis 
använder 1 av sina första 2 HP till att dra sitt långsvärd 

och sparar resterande genom att avvakta. Varelsen stövlar 
fram halva vägen till Mattis på sin Tur och använder 
sina 2 HP till detta. Dolf  drar fram sin långbåge med 1 
HP och använder resterande 1 HP för att ta några steg 
bakåt på sin Tur. 

Nästa Omgång börjar. Mattis fortsätter att avvakta och 
har nu sparat ihop 3 HP. Varelsen fortsätter framåt utan 
tvekan och förbrukar ytterligare 2 HP. Dolf  väljer nu 
att skjuta med pilbågen, vilket kostar 2 HP. Han har 
inte Vapenvana, så han får slå ett enkelt slag och SL 
meddelar att han får -2 på grund av varelsen har färdig-
heten Obeväpnad. Dolfs spelare rullar 11–2. Med 
resultatet 9 så träffar han varelsens högra sida, i en av dess 
köttigare delar, med en skada på 3. 

När varelser skriker ut i smärta med sin metalliska röst 
väljer Mattis att agera, nu när en tredje Omgång inleds. 
Han har nu 5 HP och förbrukar direkt 4 HP på två ut-
fall med långsvärdet, då varelsen är inom räckhåll. Mattis 
har Vilja 1 och färdigheten Vapenvana, så med varel-
sens rustning får han bara -1 på båda slagen. Han rullar 
7–1 och 11–1. Det första missar medan det andra träffar 
med en skada på 3 och varelsen brölar av den skarpa plå-
gan. Mattis väljer också att spara resterande HP till en 
möjlig parering. Men istället för att göra ett utfall med 
sina svärdstentakler väljer varelsen att stanna upp och till 
Mattis och Dolfs förfäran öppnas en del av dess bröst-
korg. Inuti ser de ett glödande ljus, vilket börjar blinka 
allt snabbare samtidigt som ett högfrekvent tjutande ljud 
börjar höras från varelsen…

Skräckvärde

Yggda har även sin beskärda del av skräck och 
fasor. Oavsett om dessa kommer i form av fasans-
fulla varelser eller obehagliga upptäckter kan de 
få en erfaren krigare att lamslås av fasa. Speltek-
niskt representeras detta av ett skräckvärde, vilket 
kan sträcka sig från 1 till 3. När en RP konfron-
teras med en varelse som har skräckvärde måste 
spelaren först lyckas med ett enkelt slag för att 
deras RP skall behålla fattningen. Spelaren får en 
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Rustning Typ Modifikation Vikt Pris

Träsköld Lätt -1 2 150

Brigantin Lätt -1 3 180

Gambeson Lätt -1 3 180

Hajskinn Lätt -1 2 250

Nitläder Lätt -1 2 250

Ringbrynja Medium -2 4 700

Fjällpansar Medium -2 5 600

Bröstplåt Medium -2 4 650

Lackerat läder Medium -2 4 650

Uråldrig vävrustning Tung -3 4 6500

Helrustning Tung -3 6 2200

Lackerat skal Tung -3 7 2000

Mirzrustning Tung -3 5 3500

Fokus Modifikation Vikt Pris

Simpel religiös symbol i trä -1 - 5

Amulett -1 - 10

Religiös symbol i silver -2 0.5 200

Välsignad amulett -2 - 50

Relik -2 Varierar Varierar

Berlock i silver med hårlock -3 0.5 250

Berlock i silver med familjebild -3 0.5 250

Ditt barns enkla trasdocka -3 - -

Mirzisk tiara -3 0.5 2000
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minus modifikation baserat på skräckvärdet, ex-
empelvis skräckvärde 2 innebär -2 på 1T12. 

Om spelaren lyckas med slaget kan de sedan fritt 
disponera sina HP som de önskar på sin Tur. 
Men nästföljande Omgång måste spelaren upp-
repa slaget under sin Tur. Detta upprepas tills 
källan till skräck har avlägsnats. Riddarens fär-
dighet Disciplinerad eller ett Fokus kan använ-
das för att motverka skräckvärdet. Dessa ger då 
istället plus på det enkla slaget, med samma vär-
de som dess minus modifikation. Både Kritiskt 
misslyckande och Tursamt slag är verksam-
ma under slag för skräckvärde. Varje gång spela-
ren misslyckas med slaget får denna välja en av 
följande konsekvenser, vilken kommer vara aktivt 
under en Tur.

◊ RP tar 1 SV i skada per nivå av skräckvärde. 
Exempelvis en varelse med skräckvärde 3 kan ge 
3 SV i skada på en Tur.   

◊ RP fryser till av skräck under sin Tur och får 
inga HP.

◊ RP använder 2 HP under sin Tur för att fly 
bort från källan till skräck.

Olycksvärde

Utöver skräck och strid lurar även naturen på 
oförsiktiga RP. Oftast kommer det i form av feno-
men som dåligt väder, hetta och köld, men även 
sådant som sjukdomar och gift bör RP passa sig 
för. Om en RP blir utsatt för något av ovanstående 
är det dags att rulla för ett olycksvärde. 

Olycksvärdet fungerar ungefär som skräckvärdet 
och kan likt detta sträcka sig från 1 till 3. Spelaren 
får en minus modifikation baserat på olycksvär-
det, exempelvis olycksvärde 2 innebär -2 på 
1T12. Färdighet Ihärdighet kan användas för 
att motverka olycksvärdet. Slag för olycksvärdet 

kan inträffa under en Omgång, per timme eller 
per dag, beroende på om det är gift, väderfeno-
men eller smitta. 

Oavsett drabbar dessa tre enbart KV, men det 
finns unika fenomen i Yggda som har olycksvärde 
och angriper SV. Mängden skada som en RP tar 
är beroende av olycksvärdet. Olycksvärde 2 inne-
bär då 2 i skada. Om slaget lyckas har RP klarat 
av att tillfälligt härda ut och tar då ingen skada. 

Vid sjukdomar och gift är det första slaget avgö-
rande. Lyckas RP med slaget har giftet eller sjuk-
domen inte fått fäste i kroppen och det behövs 
inte fler slag för olycksvärde. Men misslyckas RP 
är denna nu förgiftad eller smittad.

◊ En RP som blir förgiftad behöver rulla för 
olycksvärdet en gång per Omgång (under sin 
Tur) tills denna antingen blivit medvetslös av 
giftets skador eller druckit ett motmedel. Är den 
förgiftade RP medvetslös har de andra RP  4 
Omgångar på sig att ge ett motmedel innan 
det är för sent.

◊ En RP som utsätts för ett väderfenomen, exem-
pelvis en isstorm, behöver rulla för olycksvärdet 
en gång per timme, tills personen ifråga har sökt 
skydd eller på andra sätt ändrat förutsättningar-
na till det bättre. En medvetslös RP har 1 timme 
på sig att bli räddad från vädrets effekter innan 
denna avlider.

◊ En RP som blivit smittad behöver rulla för 
olycksvärdet en gång per dag tills denna blivit 
botad. Färdigheten Medicin kan användas för 
att identifiera sjukdomen och möjlig medicin. 
Färdigheten Örter och brygder behövs dock 
för att framställa en medicin. En medvetslös 
RP har 1 dag på sig att bli botad innan denna 
avlider i sviterna av sjukdomen. 

◊ Om spelgruppen vill använda fenomen som 
svält eller törst, rullar en RP för olycksvärdet 
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en gång per dag, tills denna fått mat eller dryck. 
Olycksvärdet börjar på 1, men för varje dag som 
RP varken äter eller dricker ökar motståndvärdet 
ett steg, till max 3. 

Likt innan kan färdighet Ihärdighet användas 
för att motverka olycksvärde. En medvetslös RP 
har 1 dag på sig att få näring eller vätska, innan 
denna avlider.

Effektvärde

Läkande eller förstärkande droger och brygder 
har inte olycksvärde. Istället har de effektvärde, 
från 1–4, baserat på den nivå av Vett som till-
verkaren hade. Det behövs för det mesta inte ett 
lyckat slag för att skörda frukterna av ett effekt-
värde.

Oavsett effekt, så fungerar droger och brygder 
automatiskt och direkt. Effektvärdet är direkt 
motsvarande i hur mycket de läker eller förstärker. 
Effektvärde 2 på en dryck som läker KV, läker då 
2 KV.

Döden 

När KV eller SV når värde 0 av skador blir RP 
medvetslös och kan dö, utan något helst hopp om 
återuppståndelse. 

Dock finns det fortfarande tid för att rädda livet 
på RP, men det måste ske innan denna förblöder 
eller dör av chock. Speltekniskt har RP:s kamrater 
4 Omgångar på sig, efter skadan inträffat, innan 
det är försent. 

Under sin Tur kan en annan RP försöka nå fram 
och stabilisera personen ifråga med ett enkelt 
slag, ett kunnigt slag med färdigheten Medicin, en 
läkande dryck eller Mirakelmakeri. Om ingen 
lyckas stabilisera RP under ovanstående tid är RP 

oundvikligen och oåterkalleligen död. Men spe-
laren till den medvetslösa RP behöver inte vara 
passiv under 4 Omgångar. När det är spelarens 
nästkommande Tur, efter RP blivit medvetslös, 
rullar denna 1T12. Vid det tursamma resultatet 
12 stabiliseras den medvetslösa RP, och kommer 
därmed inte förblöda eller dö av chock. 

RP kommer dock fortfarande vara avsvimmad 
tills denna har fått tillbaka minst 1 i det värde 
som är på 0. Vid ett misslyckande är det bara att 
fortsätta att rulla under de resterande 3 gångerna 
och hoppas på det bästa. 

Oavsett stabiliserad eller ej kan en fiende välja att 
ge nådastöten till en medvetslös RP. Då dör RP 
direkt.

Läkning

En skadad kropp läker långsamt på naturlig väg. 
Får en RP regelbunden vård i en säker omgivning 
läker denna 2 KV och SV per dag. Om situationen 
är osäker och kunniga personer i Medicin saknas, 
läker RP istället 1 KV och SV per dag. 

Alternativet är läkande brygder eller en person 
duktig i Mirakelmakeri, men båda är kost-
samma för en grupp av RP som själva saknar 
kunskapen. 

Tursamt slag inom Mirakelmakeri

Mirakelmakeri helar utifrån hur mycket präs-
ten har i Hjärta. Undantaget är när ett Tur-
samt slag inträffar. Om tärningen får resultatet 
12 får prästen utöver det fasta värdet även lägga 
till en bonus. 

Detta representerar att denna lyckas fokusera all 
sin energi på det skadade området eller tillståndet 
och får därför även slå 1T8 och lägga till resulta-
tet till det ordinarie värdet i helande. 
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Milstolpar

När en RP har utfört ett stort dåd, ensam eller 
tillsammans med andra, har denna förtjänat 1 
milstolpe. När en RP har 4 milstolpar kan dessa 
bytas in mot att värdet på en grundegenskap höjs 
1 steg, till max nivå 4. Men 4 milstolpar kan också 
användas för att lära sig 1 ny allmän färdighet. 

Spelarna bestämmer tillsammans med SL efter 
avslutat spelsession om utdelningar av milstolper 
är relevant, men SL har alltid sista ordet. 

Följande ger milstolpar:

◊ Vunnit en svår strid mot en starkare mot-
ståndare.

◊ Lyckats med en större förhandling där resultatet 
gagnar RP mer än motparten.

◊ Avslutat ett uppdrag som getts RP av en högre 
dignitär.

◊ Räddat eller förstört en by, stad, region eller 
rike.

◊ Demonstrerat mod, heder, vänlighet eller 
grymhet bortom det vanliga.

◊ Besegrat eller förlikats med en rival, personlig 
fiende eller liknande.

◊ Belönats med en titel av en person med högre 
rang.

◊ Upptäckt en bortglömd kunskap, hemlighet 
eller mysterium om världen Yggda.

◊ Överlevt kontakten med uråldrig teknologi 
eller magi.

◊ Utfört något annat utöver det vanliga som för-
tjänar att belönas.

Tänk på att när en grundegenskap höjs 
finns det även en möjlighet att KV eller SV 
ökar.

Utrustning

De flesta Nasare med ett välsorterat sortiment kan 
erbjuda allt mellan himmel och jord, inklusive 
Naas exotiska alternativ från havsbottnen. 

Gnistvapen är däremot ytterst ovanliga utanför 
Laviska imperiet och Ulsteine rike. Dock kan vissa 
ljusskygga handlare ha ett eller två objekt till salu 
för en dyr summa. 

I stort gäller detta även mekaniska konstruktioner, 
exempelvis klockor, utanför Laviska imperiet och 
Republiken Abria. Däremot har anledningen mer 
att göra med det dyra priset än politiska restrik- 
tioner. 

Uråldrig mäktig teknologi, när den förekommer, 
är uteslutande ägd av statsmakten, samt någon 
enstaka privat samlare och oftast inte till salu. 

Utrustning med modifikation

Utrustning som ger en bonus modifikation till 
livsvalens färdigheter kan bara användas av ved-
erbörande livsval. Saker som ger bonus till all-
männa färdigheter kan däremot brukas av alla, 
oavsett om de har färdigheten eller ej.

Bärförmåga

När det gäller Bärförmåga kan en RP kan bära 
12 + värdet för sin Hälsa. Överstigs detta dubb-
leras kostnaden i HP för rörelse inom turord-
ningen.

RP måste även slå ett slag för olycksvärde 1 varje 
timme, där färdigheten Ihärdighet kan använ-
das för att förbättra chanserna. Vid misslyckat 
slag tar RP 1 KV i skada av utmattning.

Så länge RP överstiger sin Bärförmåga upp-
repas slaget varje timme. 
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Exempel på utrustning Modifikation Vikt Pris

Ryggsäck - 0.5 150

Filt +1 Ihärdighet (vid kyla) 0.5 75

Fodrad sovpåse +2 Ihärdighet (vid kyla) 1 350

Vattenskinn 2 liter - 0.5 40

Fältflaska 3 liter - 1 75

Rep 10 meter med änterhake +1 Akrobatik (vid klättring) 2 130

Facklor 5 st. Ljus inom Kort avstånd 0.5 10

Rispapperslampa Ljus inom Kort avstånd 0.5 70

Pannlykta Ljus inom Kort avstånd 0.5 80

Ljusbricka Ljus inom Nära avstånd - 200

Lampolja 1 lit. 1 lit = 6 timmar 0.5 10

Flinta och stål - - 5

Glödstavar 2 st. - - 250

Glödlåda - 0.5 30

Tubkikare +1 Spåra folk och fä 0.5 450

Dyrkar +1 Lömsk träning - 100

Låssyrsa med träbur +2 Lömsk träning - 450

Vackert snidad träflöjt +1 Gycklarkonster - 250

Luta +2 Gycklarkonster 1 750

Nål, tråd och förband 1 st. +1 Medicin - 50

Kompass i koppar +1 Navigering - 500

Karta +1 Navigering - 200

Sextant +2 Navigering 0.5 1200

Uppsättning av verktyg Krävs för Handarbete 3 500

Alkemiskt set Krävs för Örter och Brygder 2 500

Kulram av trä och slipat ben Krävs för Förhandla    0.5 150

Glasögon - - 350

Glasögon med sotade linser - - 400

Pilar 20 st. - 0.5 50

Lod 20 st. - 0.5 50
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Koger - 0.5 40

En flaska brännvin +1 mot skräckvärde, -1 resterande slag 0.5 20

En flaska rom +1 mot skräckvärde, -1 resterande slag 0.5 25

En flaska saffranslikör +2 mot skräckvärde, -1 resterande slag 0.5 700

Svarttjära 1 dos Helar KV, pris per effektvärde - 450

Drömme 1 dos Helar SV, pris per effektvärde - 350

Snabbfot 1 dos Bonus HP, pris per effektvärde - 100

Skadefåne 1 dos Helar KV, pris per effektvärde 350

Skräckbane Mot skräckvärde, pris per effektvärde 120

Havets kyss 1 dos Skadar KV, pris per olycksvärde - 600

Rötkyss 1 dos Skapar smitta, pris per olycksvärde - 300

Rispapper 1 st. - - 5

Bläck och pensel - - 15

Abriansk dagstidning - - 60

Fickkniv - - 75

Hängmatta - 1 100

Kläder, enkelt snitt - - 150

Kläder, ordinärt snitt - - 350

Kläder, fint snitt - - 800

Hatt - - 50

Tjusig hatt med fjäder - - 350

Sigillring - - 350

Pälsmantel +1 Ihärdighet (vid kyla) 1 250

Brödlimpa 1st. - - 3

Torkade tångkakor 10 st. - 0.5 4

En näve torkat kött - - 2

En stor knippe grönsaker - 0.5 2

Rökt fårlår 1 st. - 1 25

Liten påse med saffran - - 200

Ris 1 kg - 1 4

Proviant 5 dagar - 3 70
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Järngryta - 2 100

Fältkök - 5 300

Gnistpulver 10 doser - 0.5 100

Blykulor 10 st. - 0.5 10

Lunta - - 5

Muskedunderladdningar 5 st. - 1 150

Häst, riddjur, vanligt Kan bära 24 + Hälsa - 1600

Drakur, riddjur, ovanligt Kan bära 28 - 6400

Exempel på tjänster Modifikation Pris

En portion enkel gryta på värdshus - 10

En öl - 5

Ett glas saffranslikör - 100

En kopp varm kaferatdryck - 80

Fin måltid på värdshus - 150

Inkvartering sovsal i värdshus 1 natt - 30

Inkvartering rum i värdshus 1 natt - 100

Stallplats - 50

Egen hytt på skepp 1 vecka - 500

Delad hytt på skepp 1 vecka - 200

Sovbunke skepp 1 vecka - 80

Vård på hospital 1 dag - 50

Mirakelmakeri utförd av Präst - 500

Badhus 1 besök Läker 1 SV 20

Resa med droska - 50-250

Analys av forntida teknologi - 800

Tryck av bok, ca 10 kopior - 5000

Porträtt i oljefärg + 1 Inflytelserik 1400
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Din rollperson är den som ger dig som spelare 
en kropp, personlighet och röst i världen Yggda. 
Lika viktigt som dina värden är att du funderar 
på din rollpersons bakgrund och personlighet. 

Några frågor på vägen

Vad är det som just du vill utforska? Vilken typ av 
karaktär skulle vara intressant att skapa? Är din 
RP en hjälte? Vilka är dennas föräldrar? Hur är 
relationen med familjen? Är RP religiös? Är RP 
en barmhärtig person? Om inte varför? 

Hur ser RP på sitt eget rike eller folkslag? Hur ser 
denna på andra riken och folkslag? Varför valde 
RP det livsvalet denna gjorde? Varför är RP där 
denna är? Vad är rollpersonens närmaste mål?  
Har en RP ett långsiktigt mål och vad ledde till 
detta?

Så skapar du en rollperson

◊ Prata med SL om dina idéer kring en RP, 
så den är väl förankrad. Förslagvis pratar hela 
gruppen sig samman, om allas RP skulle känna 
varandra från början.

◊ Välj vilket rike din RP kommer ifrån och skriv 
ner det på rollformuläret. Tänk på att alla folk-
slag inte finns överallt.

◊ Välj folkslaget du vill att din RP skall tillhöra 
och skriv ner din förmåga och grundegenskaper-
nas startvärden.

◊ Bestäm vilket livsval din karaktär skall följa och 
anteckna livsvalets färdighet. 

◊ Du har 2 extra poäng att sätta ut fritt på  
grundegenskaperna. Värdet kan vara max 4.

◊ Välj 2 allmänna färdigheter och kryssa av dem 
på formuläret.

◊ Räkna ut Kropp- och Själsvärde och lägg till 
dessa på rollformuläret. KV=12 + värdet för 
Hälsa + värdet för Hjärta / 2 = (avrunda uppåt 

till heltal). SV=12 + värdet för Vilja + värdet för 
Vett / 2 = (avrunda uppåt till heltal). 

◊ Skriv ner din utrustning och slå för hur många 
Taler du får. Handla mer för dina Taler om du 
vill.

◊ När du är nöjd med din utrustning, räkna ut 
hur mycket du bär och hur mycket du max orkar 
bära. Bärförmåga=12 + värdet för din Hälsa. 

◊ Hitta på ett passande namn och anteckna det. 
Fundera sen på en bakgrundshistoria. 

◊ Du är nu klar för att spela!

Exempel: Jill vill spela en krigare från Skogens folk. 
Hon väljer Ufrya som sitt rike. Skogens folk börjar med 
+1 i Hälsa, +1 i Vilja, och förmågan Mot alla 
odds. Jill antecknar detta på formuläret. Ett passande 
Livsval för en krigare är Knekten, vilken har färdigheten 
Skadeglad. Jill skriver ner detta. Då är det dags att 
sätta ut de extra poängen på grundegenskaperna. Jill väljer 
att sätta sina 2 poäng på Hälsa respektive Hjärta. 

Hon har nu Hälsa 2, Vilja 1, Hjärta 1 och inget i 
Vett. Hon väljer de Allmänna färdigheterna Tassa och 
Vapenvana. Med Hälsa 2 + Hjärta 1 får hennes 
RP 8 KV, efter avrundningen. Vilja 1 ger RP en SV på 
7, efter avrundning. 

Hon skriver också ner att Mattis har kläder av enkelt snitt, 
ett kortspjut samt långsvärd. Hon väljer den lätta rustningen 
nitläder samt antecknar att Mattis har en ryggsäck, filt, 
fältflaska, och hon föredrar ett Fokus -1, framför en flaska 
brännvin. Hon väljer en amulett i det fallet.. Hon rullar 
också för antalet Taler och får resultatet 400 och känner 
sig nöjd med det hennes RP har i utrustningsväg. Hon 
namnger sin karaktär till Mattis och hittar på en passande 
tragisk, men hjältemodig historia. 

Rollpersonen
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Folkslag

Namn

Förmåga

Hälsa Vilja

Hjärta Vett

Rike

Livsval

Livsvalsfärdighet

Kroppsvärde Själsvärde

Akrobatik
Obeväpnad
Tassa

Ihärdighet
Inflytelserik
Vapenvana

Djur och natur
Medicin
Världsvana

Historia
Teknologi
Örter och brygder

Milstolpar

Sparade HP

Bärförmåga

Utseende

Taler

yggda

ModifikationVapen HP Räckvidd Skada Parera Vikt

Rustning och Fokus Typ Modifikation Vikt

Utrustning Modifikation Vikt

3

Amulett

Kläder enkelt snitt

Nitläder

Ryggsäck

Filt

Fältflaska 3 liter

400

0.5

+1 vid kyla 0.5

1

-1

-1

Lätt 2

Mattis Ufrya

Skogens folk Knekten (krigare)

Mot alla odds Skadeglad
8 7

2 1

1

X X

Kortspjut

Långsvärd

2

2

Nära

Nära

3

1

2Ja

Ja

07 14

Fokus 
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Varje förmåga är unik för ett folkslag och kan inte 
användas av andra varelser.

Amfibisk

Naa har den naturliga förmågan att kunna andas 
vatten såväl som luft. Detta gäller både söt- och 
saltvatten. Utöver detta behöver en Naa aldrig slå 
slag för att kunna simma, handlingen lyckas auto-
matiskt, förutom i de mest extrema fall. I dessa fall 
kan Naa använda värdet från sin Hälsa i ett kunnigt 
slag.

Legion

Svärmens månghövdade existens är både en för-
bannelse och en gåva. Även om rykten går runt 
och vissa lärda insett sanningen, så vet de flesta 
folk inte att de små krypen är intelligenta. Då är 
det bra att kunna förklä sig eller hålla en låg profil. 
Förmågan Legion ger Svärmen flera unika sätt 
att överleva, både i och utanför civilisationen. 

Legion ger Svärmen för det första färdigheten att 
förklä sig till något Hominidliknande, så länge RP 
har fri tillgång till böljande stora kläder, sjalar och 
hattar. Förklädnaden kan bara upptäckas med ett 
lyckat motståndsslag där Svärmens RP slår 1T12 
+ Vett gentemot ett enkelt slag. Ett sådant slag 
är aktuellt om RP drar mycket uppmärksamhet 
till sig eller om någon står väldigt nära i dagsljus.

Legion ger också Svärmen möjlighet att dela 
upp sig i mindre enheter. Svärmen kan ta sig in i 
många trånga utrymmen, men inget som är mindre 
än två knutna nävar. Den kollektiva intelligensen 
fungerar dock bara med fysisk kontakt. 

När Svärmen skickar iväg en del av sig själv, mås-
te denna få en kort instruktion, exempelvis ”Smyg 
upp till hustaket, speja efter rörelser och ser du något kom 
tillbaka”. Handlingen fungerar som ett kunnigt 
slag med Hälsa, likt färdigheten Tassa. Väl till-

baka får RP korta minnessekvenser från SL av 
vad delen av Svärmen uppfattat. 

Svärmen är inte kräsen, utan äter vad den kommer 
över, men har vissa preferenser när den är skadad. 
Legion ger RP förmågan att regenerera 2 KV 
och SV per dag genom att fortplanta sig inom 
Svärmen och ersätta de individer som kan ha 
dött. Svärmen måste under denna tid äta dubbelt 
så mycket som en vanlig person och huvudsakligen 
då rått kött. Färdigheten Medicin kan stabili-
sera en Svärm, men har ingen verkan på själva 
läkningsprocessen med KV och SV. Svärmen 
kan inte med fortplantning öka sitt antal bortom 
40–60 delar. Detta orsakar en nedbrytning av 
Svärmens nuvarande medvetande, vilket ger en 
modifikation på -3 på alla slag. 

Mot alla odds

Skogens folk är ett hårdhudat folk vana vid strid 
och död, men med en viljekraft till att över- 
leva som är få förunnat. Skogens folk får per auto- 
matik använda sin Vilja i ett kunnigt slag för 
att motstå gift, sjukdomar samt hårt väder, med 
samma funktion som färdigheten Ihärdighet. 

Även när de står vid dödens portar är deras vilja 
till att leva starkare än hos de andra folkslagen. När 
en medlem av Skogens folk på grund av skador 
hamnar på 0 i KV eller SV, får de likt andra folk-
slag rulla 1T12 varje Omgång under sin Tur 
i turordningen, tills de stabiliserats eller avlidit. 
Däremot stabiliseras de istället på både resultatet 
11 och 12.

Stenens barn

Toyama har en naturlig immunitet mot hetta och 
kan inte skadas från eld eller höga temperaturer. 
Utöver detta kan Toyama genom sin sång för-
ändra formen på sten. Med tid och tålamod kan 
sofistikerade objekt ta form, men stora och avan-

Förmågor
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cerade arbeten kräver en hel kör av Toyama. 

Det tar drygt 1 timme att förändra skepnaden på 
en liten sten till exempelvis en mindre skulptur, 
en kopia av en enkel nyckel eller ett halssmycke. 
För detta krävs ett lyckat slag med 1T12 + 
Hjärta. Med större och mer komplexa former 
kan arbetstiden spänna över dagar, där ett lyckat 
slag per dag krävs. Ädelstenar och råmalm räknas 
i det här fallet även som sten. För att samman-
foga stenen till avancerade konstruktioner, som 
rustningar, vapen eller mekaniska objekt, behövs 
ytterligare slag med antingen Handarbete eller 
Teknologi. Toyama kan även förtära och få nä-
ring ur sten, malm och ädelstenar, men föredrar 
organiskt material som föda och äter bara det 
förra om inget annat finns till förfogande. 

Telepatisk

Nubernas telepati gör att de kan uppfatta tankar 
och känslor hos intelligenta varelser. De kan använ-
da ett kunnigt slag relaterat till Hjärta för att för-
söka förstå intentionen hos en annan person. Med 
ett lyckat slag kan de få svar på en fråga, exempel- 
vis: ”Ljuger han för mig? Vill den mig illa? Vad vill hon 
ha?” Frågan skall kunna besvaras av SL med ett 
enkelt ja eller nej eller med en bild/ett ord. Ett 
misslyckat slag innebär att tankarna hos personen 
ifråga i fortsättningen kommer vara stängda. Ett 
Fokus eller färdigheten Disciplinerad fungerar 
som skydd gentemot Telepatisk.

Nuber kan också subtilt förstärka en intention hos 
en person genom sina feromoner. Speltekniskt tar 
detta formen av ett motståndsslag.  Nuber använ-
der själv ett kunnigt slag med Hjärta gentemot 
ett enkelt slag, vilket kan kombineras med ett 
Fokus eller färdigheten Disciplinerad. Påver-
kade personer kan inte gå emot sig själva, inten-
tionen måste finnas där från början. Exempelvis 
kan en spirande förälskelse eller en subtil avsky 
för någon, utvecklas till en brinnande kärlek eller 

ett öppet hat. Däremot kan en Nuber inte göra 
någon förälskad eller få en person att hata någon 
eller något, om det inte finns en grund till det från 
början. 

Trädets hjärta

Kaferat bor under stora delar av sitt liv uppe 
bland träden och är vana vid att effektivt använ-
da fötter och händer för att röra sig horisontellt, 
såväl som vertikalt. Oavsett om det gäller träd, 
klippor eller byggnader, vid all förflyttning som 
inkluderar klättring får Kaferat i ett kunnigt slag 
använda sin Hälsa som ett bonusvärde. 

Kaferat har också ett band till träden som få an-
dra folk. Genom att sätta sig i en djup trans kan 
Kaferat kommunicera med träden. Med ett kun-
nigt slag kan en Kaferat för varje nivå av Hjär-
ta ställa en fråga till trädet, exempelvis: ”Har folk 
passerat dig nyligen? Har något speciellt hänt här? Finns det 
faror?” Tänk på att ett träd inte upplever världen 
som folk gör. Vad som är viktigt och farligt för en 
växt är inte alltid det samma för en person. 

Uppfinningsrik

Hominidernas framgång vilar på deras kreativitet 
och envisa förmåga att snabbt lära sig nya saker. 
Varje gång en Hominid möter ny teknologi får de 
slå ett kunnigt slag med Vett för att förstå hur det 
skall användas på bästa sätt. Detta innebär inte 
att en RP förstår hur det är uppbyggt. För detta 
behövs ett lyckat slag med Teknologi.

Ytterligare, när en Hominid bygger en ny uppfin-
ning, konstruktion eller kombinerar redan existe-
rande teknologier på ett helt nytt sätt, med anting-
en färdigheten Handarbete eller Teknologi, 
kan de välja att slå med värdet för Vilja istället för 
Hjärta eller Vett.
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Varje livsvalsfärdighet är exklusiv för ett livsval 
och är huvudsakligen kopplad till en grundegen-
skap, vars värde endast kan användas som en 
bonus om RP har färdigheten. 

Disciplinerad (Vilja)

Riddaren står fast i tron på sin egen förträfflighet 
eller religion och är därför motståndskraftig gent-
emot själsliga attacker eller skräck. När Riddaren 
utsätts för slag relaterade till skräckvärde, Eso-
terisk kunskap: Själens lära eller liknande, 
får Riddaren använda sitt värde i Vilja som en 
bonus, med samma funktion som ett Fokus. Dis-
ciplinerad kan inte kombineras med ett Fokus 
eller drycker som minskar skräckvärdet. 

Esoterisk kunskap (Vett) 

Genom rigorös självspäkning i form av medita-
tion, avhållsamhet, koncentrationsövningar och 
bruket av tankeförändrande substanser erhåller 
Magikern makt över materia, kropp eller själ. 
Magikern kan från början enbart välja en av de 
två inriktningarna, men kan med hjälp av mil-
stolpar låsa upp den andra. 

Esoterisk kunskap: Kroppens lära ger Ma-
gikern förmågan att flytta och förändra objekt 
med sin tankekraft, men också en viss kontroll 
över sin egen samt andras kroppar. För varje nivå 
av Vett kan Magikern inom Kort avstånd lyfta, 
styra och stöta bort ca 1 kg inom Kort avstånd. 
Om ett objekt befinner sig i handen på någon  
annan görs ett motståndsslag baserat på ett kun-
nigt slag för Magikern gentemot ett enkelt slag, 
där Krafttag kan användas av motståndaren. 

Magikern kan också med sin tankekraft använda 
mindre objekt som projektiler inom Kort avstånd. 
Detta fungerar som en vanlig attack, där Magi-
kern rullar 1T12 + Vett, modifierat utifrån mot-
ståndarens rustning eller färdighet Obeväpnad. 

Vid ett lyckat slag gör Magikern för varje nivå av 
Vett 1 KV i skada. Magikern kan också förändra 
den grundläggande strukturen hos ett objekt genom 
fysisk kontakt. Med ett lyckat kunnigt slag kan  
exempelvis Magikern få ett lås att rosta sönder, 
ett spjut att bli bräckligt eller tillfälligt förstär-
ka en dörr. Kroppens lära ger också Magi-
kern kontroll över sin egen och andras kropps- 
temperaturer. Magikern kan göra sig varm i kallt 
klimat och vice versa. Ett lyckat slag för Krop-
pens lära kan därmed användas istället för fär-
digheten Ihärdighet gentemot väder och vind. 
Med handpåläggning kan Magikern också sänka 
feberns hetta eller värma den frusne, men även 
höja eller sänka temperaturen till den grad att 
någon tar skada. Genom fysisk kontakt och ett 
kunnigt slag tar motståndare 1 KV i skada per 
nivå av Vett hos Magikern. Men utöver ett kun-
nigt slag med Kroppens lära måste Magikern 
lyckas med ett utfall mot en motståndare (utfallet 
och magin tar tillsammans 2 HP, men själva ut-
fallet gör ingen skada), vilken kan undvika skada 
genom rustning eller färdigheten Obeväpnad. 

Esoterisk kunskap: Själens lära ger Magi-
kern makt över sin egen och andras själar. Magi- 
kern kan med ett lyckat kunnigt slag med Vett 
läsa en annan varelses tankar inom Kort avstånd. 
Både Fokus eller färdigheten Disciplinerad 
skyddar mot Magikerns försök. För varje nivå av 
värde i Vett får Magikern svar på en fråga som kan 
besvaras med ett ja, nej eller med en bild/ett ord. 
Magikern kan också orsaka smärta och skräck i 
tankarna på en motståndare inom Kort avstånd. 
För att lyckas med detta slå 1T12 + Vett. Fokus 
eller färdigheten Disciplinerad skyddar även 
här. Lyckas slaget tar motståndaren 1 SV i skada 
per nivå av Magikerns Vett.

Magikern kan också använda Själens lära för 
att tillfälligt stoppa en annan Magiker att utföra 
magi inom Kort avstånd. När en motståndare 
börjar kasta magi på sin Tur kan Magikern 

Livsvalens färdigheter
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spendera 2 HP för att slå ett motståndsslag med 
1T12 + Vett mot den andres 1T12 + Vett. Lyck-
as slaget kan den andres magi inte utföras. Detta 
kan upprepas varje Omgång. Misslyckas slaget 
utförs magin som planerat.

Förhandla (Hjärta)

Nasarens silvertunga kan övertyga grisar att flyga 
och att ett mynt är värt två. Förhandla kan an-
vändas på två sätt; inom ren handel och i en för-
handlingssituation där andra saker står på spel än 
pengar. För varje nivå av värde i Hjärta kan Na-
saren med ett lyckat kunnigt slag pruta ner andras 
priser eller höja egna med ca 10 %, men för att få 
fram rätt summa och övertyga motparten, krävs 
en ordentlig kulram. För sakens skull bör också 
argumenten varför en annan Nasare skall sänka 
sina priser rollspelas ut mellan RP och SL. I en 
förhandlingssituation fungerar Förhandla likt 
färdigheten Inflytelserik, med skillnaden att 
det bör ses som ett byte av tjänster mellan jämlika 
parter, istället för att RP uppfattas som en person 
av hög status som inte får ifrågasättas.

Gycklarkonster (Hälsa)

Underhållning, högkulturell recitation eller en 
avledande manöver. Gycklaren vet hur en skall 
trollbinda publiken för att få bröd på bordet, 
oavsett om det är med musik, skaldekonst, histo-
rier, jonglering eller akrobatkonster. Gycklar-
konster kan också användas som en ersättning 
till färdigheten Akrobatik, dock inte när det 
gäller simning. 

Gycklaren har även med sitt stora förråd av sång-
er och berättelser en outsinlig källa till kunskap. 
Gycklarkonster kan därför användas som ett 
kunnigt slag i kombination med Vett, för att åter-
kalla sägner och fungerar därmed som en mer 
folklig ersättning till färdigheten Historia.

Handarbete (Hjärta)

Genom många år av dedikerat arbete i dammiga 
verkstäder har Hantverkaren finslipat sin färdig-
het Handarbete. Med rätt material, utrymme 
och ordentligt med tid kan Hantverkaren skapa 
allt från ett gediget svärd till en större båt, men för 
att använda färdigheten krävs en uppsättning av 
verktyg. Hantverkaren kan framställa saker som 
ger bonus modifikationer, exempelvis rustningar 
eller utrustning. Med Hjärta 1 kan enklare hant-
verk skapas utan modifikation, Hjärta 2 öppnar 
upp möjligheten till hantverk med modifikation 
+1, Hjärta 3 modifikation +2, och slutligen 
Hjärta 4 ger modifikation +3.

Krafttag (Hälsa)

Bonden är van vid hårda tag och tunga lyft, men 
också att använda sin styrka i de mest varierande 
situationer, inklusive att få tyst på gaphalsar eller 
härda ut en hagelstorm när åkern måste plöjas. 
Krafttag kan användas för tunga lyft, motstånds-
slag baserade på Hälsa, stå emot väder och vind 
likt färdighet Ihärdighet (Bonden använder sin 
Hälsa istället för Vilja) samt som ett alternativ 
till färdigheten Obeväpnad. Däremot kan inte 
Bonden använda den sistnämna färdighetens möj-
lighet till att undvika attacker.

Lömsk träning (Vilja)

Framför näsan på lagen finns ett parallellt sam-
hälle med hemliga symboler, kodspråk, gester, 
marknader, tjänster och otillåten kunskap. Med 
färdigheten Lömsk träning har Rackaren till-
gång till samhällets skuggsida och den kunskap 
som krävs för att överleva där. Färdigheten kan 
användas till allt från att hitta en bra hälare eller 
ett ställe att ligga lågt på för en tid, få reda på hur 
en går tillväga för att bryta sig in handelsgillets 
lager, eller dyrka upp ett envist lås. 
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Mirakelmakeri (Hjärta)

Prästens tro och hårda skolning har lärt den tro-
ende att med tankens kraft och handpåläggning 
stoppa blödningar, läka brutna ben och lugna en 
orolig själ. Med ett lyckat kunnigt slag för Mira-
kelmakeri kan Prästen återställa KV och SV. 
För varje nivå av värde i Hjärta kan lika många 
KV eller SV hos den skadade läkas. Exempelvis, 
har Prästen 2 i Hjärta kan den sårade få tillbaka 
2 i KV eller SV, men Prästen kan också välja att 
hela mindre. För det finns ett pris. Prästen måste 
ta liv för att ge liv. Prästen måste överföra KV 
eller SV från sig själv, en annan person, eller en 
motståndare, till den skadade. För en aktiv mot-
ståndare behövs det ett lyckat motståndsslag, där 
ett kunnigt slag med Hjärta för Prästen ställs 
mot ett enkelt slag. Ett Fokus eller färdigheten 
Disciplinerad skyddar. Men utöver ett kunnigt 
slag med Mirakelmakeri måste Prästen, förut-
om vara i fysisk kontakt med den skadade, lyckas 
med ett utfall mot en ovillig motståndare (utfallet 
och helandet tar tillsammans 2 HP, men själva ut-
fallet gör ingen skada), vilken kan undvika skada 
genom rustning eller färdigheten Obeväpnad. 
Om Prästen, oavsett källan, lyckas med ett Tur-
samt slag tar denna istället kraft direkt från om-
givningen. En heltäckande cirkel av aska sprider 
sig då runt Prästen, när jordmånen samt växter för- 
tvinar och dör. Prästen kan inte med Mirakel- 
makeri stoppa ett gift eller bota en sjukdom. 

Navigering (Vett)

Sjöfararen har en nästan intill övernaturlig för-
måga till att inte gå vilse. Många och långa turer till 
sjöss har tränat RP att läsa stjärnor, solen, moln 
samt landmärken i naturen, såväl som kartor, in-
strument och den egna intuitionen, allt för att inte 
villa bort sig och tappa riktningen. För varje nivå 
av värde i Vett kan Sjöfararen slå ett slag för att 
veta exempelvis var RP är geografiskt, i vilken rikt-

ning denna vandrar och hur långt det kan tänkas 
vara till en destination. Med färdigheten Navi- 
gering kan Sjöfararen också med bonusvärdet 
från Vett hantera de flesta skepp och båtar. 

Skadeglad (Vilja)

Knekten är van vid att få stryk och har lärt sig 
bita ihop och skaka av sig slag såväl som hugg. 
När en motståndare lyckas skada Knekten, kan 
denna som en reaktion skaka av sig en del av ska-
dan. För varje nivå av värde i Vilja kan Knekten 
vid ett lyckat kunnigt slag för Skadeglad bortse 
från 1 KV i skada. Lyckas slaget ger exempelvis 3 
i Vilja lika mycket reduktion av skadan. 

Spott och spe (Hälsa)

Trälens lott är hård bortom reson. Men med färdig- 
heten Spott och spe kan livet bli lite mer ut-
härdlig. Den obesannade drömmen om frihet 
samt regelbunden psykisk och fysisk smärta har 
gjort Trälen avtrubbad och resistent mot själsliga 
attacker. Trälen kan vid ett lyckat reaktivt kunnigt 
slag för Spott och spe skaka av sig all SV skada.

Spåra folk och fä (Vett) 

Spejaren har en nästan övernaturlig förmåga till 
att se detaljer i sin omgivning. Spåra folk och 
fä kan användas för att följa spåren efter personer 
och möjliga byten, såväl som att läsa av en brotts-
plats. Ett lyckat slag för Spåra folk och fä hittar 
automatiskt spår som är lämnade och för varje 
nivå av värde i Vett kan en fråga besvaras, exem-
pelvis: ”Vad hände här? Hur många var de? Blev någon 
sårad? Bar någon av dem något tungt? Hastade de fram? 
Försöker de dölja spåren? Vet de om att de är förföljda? Är 
de beväpnande?” Spejaren har också möjlighet att 
använda Spåra folk och fä för att speja, som ett 
alternativ till färdigheten Djur och Natur.
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Varje allmän färdighet är kopplad till en 
grundegenskap, vars värde endast kan användas 
som en bonus om RP har färdigheten. 

Akrobatik (Hälsa)

Med färdigheten Akrobatik har RP tränat och 
finjusterat sin smidighet, styrka och fysisk koor-
dination. Akrobatik används när RP skall hoppa, 
klättra, simma eller utföra någon annan form av 
kroppslig aktivitet utöver det vanliga.

Djur och natur (Hjärta)

RP är van vid att röra sig ute i naturen och vet det 
bästa och mesta kring djur, växter och naturen. 
Med ett lyckat slag för Djur och natur kan RP 
identifiera de flesta arter, samt hur en plockar eller 
jagar dem. RP känner även till hur denna skall 
hantera diverse fenomen, väder samt terräng,  
inklusive hur man spejar över ett område.

Historia (Vett)

Självlärd eller utbildad vid ett lärosäte, RP har 
haft turen att studera skrifterna som berättar om 
rikenas historia och forna kulturer. Oavsett om 
det är fältslag, handelsembargon, utveckling av 
samhällsskick eller keramik, så har RP ett hum 
om vart och när det kommer ifrån. Detta inklu-
derar även en rudimentär kunskap i forna språk, 
sägner och legender. 

Ihärdighet (Vilja) 

Med färdighet Ihärdighet kan en RP pressa sig 
till det yttersta och härda ut det värsta naturen 
kan uppbåda. Ihärdighet används för att stå emot 
fenomen som vind, hetta samt köld, såväl som 
sjukdomar och gift. 

Inflytelserik (Vilja)

Med ett lyckat slag kan en RP övertyga en rele-
vant SLP eller annan RP att lämna ut informa-
tion om den lokala makthierarkin, exempelvis 
vem som egentligen är av betydelse, om en per-
son har några hemliga laster och vilka mutor som 
kan användas för att vinna gehör. Färdigheten 
kan också användas för att övertyga andra att RP 
är en person med status och kompetens, värd att 
lyssna på, samt i vissa fall även lyda. 

Medicin (Hjärta)

En person kunnig i Medicin kan stabilisera en 
person som håller på att förblöda eller som är 
djupt chockad. Utöver detta kan färdigheten an-
vändas för att naturligt läka en RP. En skadad per-
son som vårdas av en medicinkunnig återvinner 2 
poäng i KV och SV per dag. Men för varje dag av 
läkning behövs ett lyckat slag för Medicin. 

Obeväpnad (Hälsa)

Färdigheten Obeväpnad har två funktioner: 
En RP med färdigheten kan slåss med enbart 
sina nävar och fötter som vapen. RP kan också 
använda färdigheten till att undvika attacker. För 
varje nivå i Hälsa som en RP med färdigheten 
Obeväpnad har, får motståndaren -1 på att 
träffa. Har exempelvis en RP med färdigheten 
Obeväpnad 3 i Hälsa har de automatiskt -3 i 
rustning. Rustning kan dock inte kombineras med 
färdigheten Obeväpnad, då de tar ut varandra. 
Med rustning fungerar dock den första funktionen 
av Obeväpnad.

Tassa (Hälsa) 

Med färdigheten Tassa kan RP smyga sig ljud-
löst från skugga till skugga utan risk för upptäckt. 
En person som är duktig på att Tassa vet också 

Allmänna färdigheter
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vad som krävs för att lyckas kamouflera sig själv, 
andra eller ett läger till den grad att förbipas-
serande inte märker något utöver det vanliga.

Teknologi (Vett) 

RP förstår hur fysiska krafter, rörelser och ener-
gier fungerar, inklusive mekaniska konstruktioner. 
Med färdigheten Teknologi kan RP i viss mån 
även begripa hur uråldrig teknik, såväl som en 
nybyggd uppfinning, är konstruerat. 

Vapenvana (Vilja)

En RP van vid strider kan hantera ett vapen 
effektivt och balanserat, trots stress och faktu-
met att någon försöker döda en samtidigt. Så 
länge RP använder ett vapen är färdigheten 
Vapenvana aktiv. Obeväpnade attacker ut-
går istället från färdigheten med samma namn 
eller från bondens färdighet Krafttag.

Världsvana (Hjärta)

En RP som har färdigheten Världsvana ser 
vägen som sitt andra hem. Under sina resor har 
RP träffat på olika kulturer, seder, mat samt språk 
och är väl bekant med vad som är socialt accep-
terat och inte. Färdigheten Världsvana ger RP 
möjlighet att identifiera och samspela med olika 
kulturers sedvänjor, men också en grundläggande 
skicklighet i att prata Yggdas olika språk.

Örter och brygder (Vett)

RP har kunskap i vilka örter som förstärker, för-
svagar, helar eller skadar, men också hur en skall 
tillreda och använda dem. För att göra en brygd 
krävs ett alkemiskt set med flaskor, mortlar och 
tuber. Med detta och de rätta ingredienserna kan 
RP framställa drycker som påverkar HP, KV eller 
SV med 1 steg per nivå av Vett. En person kun-
nig i Örter och brygder med exempelvis Vett 

2 kan därmed göra en dryck med effekt- eller 
olycksvärde 2. Nedan följer några exempel, men 
andra varianter är såklart möjliga i samråd med 
SL:

◊ Drömme: En dekokt på honung, kamomill 
och svampen Bottenrynkskivling återställer SV. 
Tas drycken 2 gånger efter varandra, gör den RP 
yr och alla slag har därmed en minus modifika-
tion lika med effektvärdet i 1 timme.

◊ Havets kyss: Gift från Blåsbälgshajens käftar 
blandat i alkohol skadar KV, tills motmedel ges.

◊ Rötkyss: Vätska från en ruttnade kropp ut-
blandat i sockrat vatten, ger mottagaren en elak 
smitta, med bland annat frossa, skakningar, feber 
och kräkningar som effekt.

◊ Skadefåne: Silverkorallessens försiktigt kok- 
ad med spikblomma läker KV och fungerar som 
ett motgift. Men samtidigt skadar den SV med  
samma olycksvärde som effektvärdet.

◊ Skräckbane: Saffran, fett från brunbjörn och 
Blindsopp motverkar skräckvärde med plusmodi-
fikation per effektvärde. Men den som dricker får  
en minus modifikation på alla slag med Hjärta, 
lika med effektvärdet i 1 timme.

◊ Snabbfot: En dekokt med blad från Silver-
skärsnara och pulvriserad kaferatböna ger en till-
fällig engångsbonus till HP. Tas drycken 2 gånger 
efter varandra, förgiftar den istället personen som 
ett gift med samma olycksvärde.

◊ Svarttjära: En infusion på den självregene-
rerade Obsidianbaggen, alkohol och spikblomma 
läker KV och tar bort effekten av gift. Drycken 
smakar dock så illa att ett enkelt lyckat slag (färdig- 
heten Ihärdighet kan användas) behövs för att 
inte kasta upp den igen.
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Följande del är reserverad för SL. Om du är 
spelare är det dags att sluta läsa nu, då följande 
text innehåller svaren på Yggdas gåtor, hemlig-
heter och mysterier. Genom att ta del av dessa 
fördärvar du din egen upplevelse av Yggda, 
inte minst känslan av förundran.

Förundran

Idag ser nog de flesta förundran som ett utrot-
ningshotat begrepp, hänvisat till dammiga gar-
derober där snö, granar och lejon frodas. Men 
förundran är ganska listigt, som lyckats överle-
va även med vår tids materialism och banalism. 
Förundran är speciellt, då det inte är baserat på 
rädsla, utan istället fyllt med en känsla av glädje, 
men också tacksamhet inför att uppleva det som 
ligger utanför gränsen för det tänkbara och förut-
sägbara. Även när upptäckten relaterar till skräck 
och obehag finns det en liten bit av förundran 
som driver oss framåt i sökandet efter svar. Vi tror 
att en av anledningarna till att vi spelar rollspel 
är just sökandet efter förundran, i det här fallet 
genom att delta och interagera med en kollektiv 
berättelse. För när vi spelar skapar vi kontinuerligt 
tillsammans små ögonblick av oväntade händelser 
som ger rollspelsvärlden och dess invånare djup 
och liv. 

Vi som skapat Yggda har haft turen att få en del 
av vår egen förundran och inspiration från barns 
idéer och tankar, i egenskap av våra roller som 
kulturpedagoger och konstnärer. Det barnen 
främst bidragit med är utformningen av folkslagen 
och deras olika kulturer. För att förstå vår process 
tänkta vi kort lyfta fram två exempel på hur vi 
tolkade barnens material: Naa och Laver. 

Vad vi utgick från när vi skapade Naa var att 
vara trogen dels den ursprungliga designen och 
dels hur barnen beskrev folkslagets liv och kultur 
under vatten. För barnen var det viktigt att lyfta 
fram hur vattenvarelserna arbetade dag som natt 

med att bygga och reparera sina bosättningar 
gjorda av korallsten, samt att de tog tillvara allt 
det de andra folkslagen slängde ner i havet. En 
grupp från Ålidhemskolan i Umeå gav oss också 
namnet Naa inklusive folkslagets besatthet av 
information och att de existerar över flera riken. 
Med dessa små guldklimpar av inspiration kände 
vi att vi hade grunden för ett intressant och dyna-
miskt folkslag.

Med Laverna tog vi oss lite mer frihet. Ursprung-
ligen blev Laver och Hominider samma sak, men 
vi tyckte att det skulle vara mer spännande om 
Laverna var en grupp bland många. Vi funderare 
också på vad som skulle hända om just den grup-
pen hade förfogande över teknologin som barnen 
hittade på, medan de andra folkslagen och rikena 
inte hade det. Detta blev grunden till idén om 
Laviska imperiet. Laver hade i sin ursprungliga 
form svävande städer och jetpacks, men samtidigt 
slogs de med svärd och sköld. Varför hade de inte 
futuristiska vapen? Svaret på frågan vart Laverna 
hade fått den avancerade teknologin ifrån, inklu-
sive de svävande städerna, ledde oss till den kre-
ativa uppenbarelsen vilken knöt ihop folkslagen 
och Yggdas historia inom ett enhetligt tema. 
Utan barnens bidrag hade vi inte hittat den röda 
tråd som inspirerade oss att ta detta vidare till ett 
rollspel för vuxna.

När vi arbetar inom Kulturverket med barns 
idéer är det alltid ett balanserande mellan att 
vara trogen ursprungsmaterialet och samtidigt 
skapa en form av verkshöjd med vår egen konst-
närliga tolkning. På många sätt är vårt arbete 
liknande vad en SL gör. Det viktiga är att ha en 
bra metod och en intressant idé att utgå från. På 
samma gång är det inte vår uppgift att styra spe-
larna eller barnen, utan snarare följa och reagera 
på deras ingivelser och utformning av berättelsen. 
För det är i slutändan spelarnas RP och deras val 
som står i centrum för äventyret, inte SL:s version 
av hur berättelsen skall gestaltas.

De första stegen på resan
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Råd till SL

Din uppgift som SL kan vara tung. Inte nog med 
att du metaforiskt skall föra talan för den värld 
som spelarna interagerar med, utan det är också 
ditt ansvar att sätta gränser och utmaningar, lik-
väl som att hålla energin så pass hög att spelet re-
gelbundet engagerar och inte söver. Men din svå-
raste uppgift är att skapa förundran hos spelarna. 

Det första steget gentemot ett bra spelledarskap 
är att pragmatiskt acceptera de begränsningar vi 
har som människor. Ett äventyr med både början 
och slut kan vara allt från en session till tjugo med 
mera. I snitt varar en spelsession ca 2–5 timmar, 
men bara de mest fanatiska spelare klarar av att 
fokusera under hela den tiden. Underskatta där-
för inte små pauser: en fika eller en promenad 
kan främja både spelarnas mottaglighet för att 
delta i berättelsen och din förmåga som SL att 
kunna leverera den.

Även om det ligger utanför turordningen så se till 
att fördela tiden jämnt mellan spelarna, även om de 
väljer att splittra gruppen med RP i en spelsession. 
I en spelgrupp finns det alltid spelare som är mer 
eller mindre bekväma med att stå i rampljuset. 
Se till att regelbundet växla mellan dem så att 
vissa inte tar all plats, medan andra försvinner 
in i tystnaden. Ett bra sätt att engagera spelar-
na är att några händelser som sker i äventyret är 
kopplade till deras bakgrund, även om det bara 
är på en associativ nivå. Exempelvis kan en RP 
från dåliga familjeförhållanden eller med någon 
form av trauma stöta på SLP eller omständighet-
er som knyter an till eller delar deras upplevelser. 
Använd gärna detta om det kan komma i konflikt 
med de andra RP:s syn på situationen. 

I egenskap av SL kan du även förhålla dig till tid 
lite mer flytande. En spelsession behöver inte spe-
las ut i realtid, men du har det valet. Vid konflik-

ter är det viktigt att gå ner på sekundbasis, men 
om det känns som det uppstår dötid, där RP bara 
väntar på att något skall hända, tveka inte att spola 
fram tiden timmar, dagar eller varför inte veckor. 
Detta är såklart olika från grupp till grupp. Vissa 
spelare har inga problem med att spendera extra 
tid på att gnabbas emellan. Men ibland tjänar ett 
hopp i tiden dramaturgin i en berättelse. Det är 
upp till dig som SL att känna efter, både genom 
spelarna och genom narrativet, när det skulle 
passa.

Glöm inte heller att framhäva detaljerna. Det är 
genom detaljerna som berättelsen, världen och 
förundran inför denna tar form, framförallt via 
oförutsägbara inslag. Var inte rädd för att chocka 
dina spelare med det omöjliga. Låt dem svikas av 
sina allierade, utsättas för oförklarliga fenomen 
samt orimliga odds och se det som anses vara 
legender väckas till liv igen till ett högt pris. 

I Yggda svävar kolossala högteknologiska struk-
turer över landsbygdens enkla byar. Uråldriga 
maskiner levererar antingen död eller mirakel 
för den oinvigde. Arkaiska varelser som överlevt 
i resterna av sina fallna civilisationer törstar i sitt 
tidlösa vansinne efter förstörelse, såväl som när-
heten till en varm kropp. Lyft fram detta på ett 
subtilt sätt, där antydningar stegvis uppenbarar 
det oerhörda. Sen när RP väl står på randen till 
avgrunden, var inte rädd för att putta dem över 
kanten och låta det diskreta ge plats för det stor-
slagna, samtidigt som du i egenskap av SL för-
medlar känslan av att detta bara är ytan av de 
mysterier som finns i Yggda. Det är allt detta som 
gör att spelarna kommer tillbaka till spelbordet 
session efter session med sina RP. Men även Ygg-
da har sina begränsningar kring vad som kan ses 
som rimligt inom det omöjliga. För att vi skall för-
stå vilka gränser som råder är det tid för att förstå 
bakgrunden till att Yggda ser ut som det gör idag, 
i Gyllene Vägens era år 243.
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Yggdas bakgrund

För att fullständigt förstå Yggda måste SL se värl-
den utifrån tre interagerande periodiska lager, 
där det översta handlar om det samtida Yggda, 
utifrån en bredare syn på teknologi och politik.

Yggdas samtid

De flesta rikena inom dagens Yggda står på höj-
den av en teknologisk och kulturell renässans. 
Inom Laviska imperiet och republiken Abria 
förstummar uppfinningar så som teleskop och 
mikroskop den växande borgarklassen, medan 
de mer välbärgade kan stoltsera med mekaniska 
klockor för sina storögda gäster. Dålig syn kunde 
i forna dagar vara en dödsdom, men är nu ett 
minne blott för de flesta med välslipade linser i 
bekväma glasögon. 

Tryckpressen, ursprungligen en Abriansk upp- 
finning, har lyckat sprida sig och sitt inflytande 
över stort sett hela Yggda, men bara i Abria kan 
medborgarna njuta av en nytryckt nyhetstidning 
med både debatter och skvaller på veckobasis. La-
viska kompasser och sextanter hjälper de Abrian-
ska skonarna att upprätthålla vida handelsrutter, 
underlättade av en gemensam värdeviktskala, 
samtidigt som ivriga kartritare spekulerar över 
vad som kan finnas bortom horisonten. 

Inom krigsföring kan både Laviska imperiet och 
Ulsteine rike skryta med avancerade skjutvapen, 
konstruerade kring det explosiva pulvret gnist. 
De senare påstås ha stulet den hårdbevakade upp-
finningen från Laverna, men det är inget en säger 
högt, särskilt om en råkar titta in i mynningen på 
en Ulsteinsk musköt. 

Hårt tränande legosoldater blir allt vanligare för 
att förstärka tvångsvärvade arméer och så länge 
silvret flödar finns det ingen brist på mod hos de 
förstnämnda. Spioneri är också högsta mode och 

tillämpas flitigt mellan rikena, där nya uppfinning-
ar eller tekniker står överst på listan av eftersökt 
information. 

Laverna ryktas ha framställt en ny form av dödligt 
artilleri med överlägsen räckvidd, medan Abria 
påstås byggt en dräkt som gör att Hominider kan 
färdas och andas under vatten. Naas städer och 
deras samlade kunskap ligger nu öppna för Abria 
att besöka. Riken som Ufrya, vilka förlitat sig på 
geografiska hinder och hårt klimat, inser nu att 
tiden är på väg att rinna ut i takt med de framsteg 
som görs inom teknologi. Samtidigt har Laviska 
imperiet stora problem med Enklaven Toyama, 
vilka varken behöver gnist eller artilleri för att 
förhindra Laviska imperiet att expandera. Det är 
svårt att bemöta underjordiska motståndare som 
har en naturlig förmåga att kunna kontrollera 
sten och skapa mekaniska automatoner av samma 
material. 

Mekaniken har också medfört nya sätt att plöja 
och så på storböndernas åkrar, med alltmer avan-
cerade jordbruksmaskiner, vilket medfört större 
skördar för mindre arbete. Gruvdriften har också 
tagit ett steg framåt, där gnist och ingenjörskonst 
gör saker både säkrare och mer effektiva.  Inom 
medicin har mikroskopet bidragit till upptäckten 
av små organismer som verkar sprida smitta eller 
läka sår, där vissa påstås se mekaniska ut, och lärda 
arbetar flitigt med att försöka förstå hur dessa skall 
kontrolleras. Tryckpressen har också gjort att det 
skrivna ordet nu kan spridas vind för våg, med 
nya sätt att tänka och se på världen. 

Nyligen läskunniga bönder och borgare, som 
aldrig föreställt sig en värld utan hierarki, sam-
sas nu på mörka likörhallar och diskuterar i visk-
ningar om hur samhället skulle se ut, utan den 
traditionella eliten i toppen. Den nya tidens tek-
nologi medför också mer och fler möjligheten att 
exponera den gamla, och alltmer gammal ingen-
jörskonst ser dagens ljus. Inte bara malm bryts 
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nuförtiden, för vissa är forntidens kunnande lika 
värdefullt.

Kapprustning, politiska spänningar, ny teknik 
samt sätt att tänka bredvid det gamla, och hotet 
från större konflikter präglar det nutida Yggda. 
(För en världsvan och kunnig RP är ovanstående inte 
främmande information och har de inte upplevt det själva 
så har de åtminstone träffat någon som gjort det.)

Arvet efter Mirz

Det mellersta lagret har att göra med arvet från 
det forna Mirz imperiet. För runt 2000 år sedan 
hade det som startade som en konstellation av 
konungariken etablerat sig inom det mesta av 
den kända världen, inklusive den Ulsteinska kolo-
nin, som idag har namngetts till Hilde. Mirz var 
ett imperium som vilade både på en omfattande 
byråkrati styrd av ett högre kast av tjänstemän 
och en polyteistisk religion med flera gudar, men 
också etnisk tolerans. 

Inom Mirz gränser levde på lika villkor inte bara 
Naa och Hominider sida vid sida, utan även mer 
civiliserade medlemmar av Skogens folk. Kontakt 
med det som skulle bli Enklaven Toyama fanns 
enbart i liten skala, medan folkslag som Kaferat 
och Nuber i stort lämnades ifred. Svärmen var 
likt i dagens Yggda sedd som inget annat än en 
djurart och dess sanning okänd. 

Mirz hade heller inte tillgång till den nya tekno-
logi som det samtida Yggda har. Istället förfogade 
det Mirziska eliten i mycket högre utsträckning 
över de psykiska krafter som idag benämns som 
esoterisk kunskap, mirakelmakeri eller i folkmun 
kallas magi. Understödda av dessa påstods det 
att en enkel individ kunde lyfta flera ton tunga 
stenblock eller klyva träd med tanken. Över hela 
den kända världen fanns Mirz karaktäristika arki-
tektur med röd granit, likväl som deras stenlagda 
vägar. Mirz språk, välstånd och kultur band ihop 

olika folkslag långt bortom de forna gränserna. 

Men 500 år senare fanns det bara ruiner kvar av 
den infrastruktur Mirz skapade. Frågan om vad 
som hände har fängslat många lärda genom åren 
och det finns ingen brist på teorier. 

Vissa menar att Mirz föll sönder då det helt enkelt 
hade växt sig för stort för de system som användes 
för handel och kommunikation. Andra teorier och 
källor pekade på sjukdomsepidemier, höga skat-
ter som ledde till missnöje och revolt, invasion av 
de nordöstliga barbarstammarna, dekadens och 
kulturellt förfall bland imperiets elit och, popu- 
lärt bland Ulsteinska lärda, att det omfattande 
syndiga bruket av magi skapade ett gudskomplex 
och en påföljande destruktiv maktkamp mellan 
de styrande. (En RP beläst inom historia bör ha ett hum 
kring några av dessa teorier och har möjligen även bekantat 
sig med texter från den Mirziska perioden.)

Mirz undergång

Sanningen är dock dold för majoriteten av Ygg-
das befolkning, oavsett om de är lärda eller ej. 
De som emellertid kom närmast i sin teori är 
de Ulsteinska lärda. Faktum är att många av de 
ovanstående teorierna besannandes som en kon-
sekvens av något som först drabbade den styran-
de makteliten inom Mirz. Den esoteriska kunska-
pen som präglade Mirz var från början inte deras 
upptäckt. Det var ett arv från ett djupare skikt 
i historien. Ett arv som dels hade vandrat från 
mästare till lärjunge, men också fanns att finna 
för den vetgirige i resterna av sällsynta äldre ruiner, 
tillsammans med teknologi som bara den klurigas-
te kunde begripa. 

Ett fåtal inom Mirz var medvetna om att det 
hade funnits civilisationer innan imperiet och de 
konungariken detta vilande på. Spåren var få, 
några belästa menade att en tid av is och kyla 
hade förstört det mesta. Men de som fanns att 
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finna pekade dels på en enhetlig dominant kul-
tur med långa anor och dels en mindre med helt 
främmande arkitektur, vilken dök upp lika snabbt 
som den försvann. Mirz namngav den större kul-
turen Agea; ”Klippan” eller ”Klippan allt vilar 
på” och den mindre Vretzu; ”Besökarna”. Vad 
de båda hade gemensamt var att de antogs för 
en kort tid ha existerat samtidigt och sedan gått 
under för ett otal tusentals år sen. Då de också 
var den grundläggande källan till Mirz domi-
nans, prioriterade imperiet all forskning relatera-
de till de två kulturerna. Proceduren vid nya fynd 
eller kunskap relaterat till tiden före Mirz var att 
den första djupgående undersökningen med till-
hörande dechiffrering alltid var exklusiv för Mirz 
styrande. Åsikten, stödd av statlig propaganda, 
var att enbart dessa var kunniga nog att avgöra 
vad som var säkert och användbart för resten av 
Mirz imperiet. 

Ett till synes vanligt fynd, inte helt olikt andra, skul-
le bli det som ledde till Mirz undergång. I anslut- 
ning till en gruva vid Caivels kejda hittades en 
uråldrig kapsel, innehållande de mumifierade 
resterna av en Hominid och några av de typis-
ka artefakter som användes för att utlösa latenta 
psykiska krafter. Upptäckten processerades och 
hamnade som alltid i händerna på de styrande 
tjänstemännen. Men det som skiljde detta fynd 
från andra var att det bar på en dold funktion. 
Artefakterna var nämligen preparerade med ett 
aggressivt psykiskt virus, vilket enbart drabbade 
utövare av samma esoteriska kunskap som Mirz 
var beroende av. Viruset spreds direkt från art-
efakterna till tjänstemännen, vilka sedan förde 
vidare smittan när de använda sina krafter nära 
en frisk utövare. 

Till en början märktes ingen skillnad på den drab-
bade, men succesivt förändrades deras personlig-
het. De första tecknen på detta var en ökad risk-
benägenhet och självdestruktivitet, för att sedan 
stegvis demonstrera ett överdrivet egocentriskt 

beteende, stark paranoia och en alltmer försvin-
nande medkänsla. I slutfasen hade den smittades 
ursprungliga personlighet ersätts med en psyko-
pats och Mirz imperiet visade sig alltmer vara i 
händerna på en styrande elit vilka var mer intres-
serade av en narcissistisk skrupellös maktkamp 
än att ta hand om riket. Imperiet föll snabbare 
än någon kunnat förutspå, och de saker som 
eftervärlden utmålade som orsaker var enbart 
de logiska följderna av ett litet fynd i en gruva. 
Frågan kvarstår dock; vart kom viruset från och 
med vilket syfte tillverkades det? För att vi skall 
förstå svaren behöver vi ta ett steg tillbaka in i 
tidens dimmor, till en annan era, 12 000 år före 
Yggdas samtid.

Agea och Vretzu

Yggdas djupaste lager har fortfarande ett starkt 
inflytande över den samtida maktbalansen, även 
om väldigt få personer överhuvudtaget begriper 
dess påverkan. Det är inte helt orimligt att påstå 
att även om några visste skulle de knappast ha be-
grepp för att kunna förklara det, även om spåren 
var rakt framför näsan på dem. Det tredje lagret 
handlar därmed om ”Klippan allt vilar på” och 
hur samtiden famlar efter ord för att försöka för-
stå sitt ursprung. Ett bra exempel är kopplingen 
mellan Lavernas dominans och fynd från de tre 
svävande städerna Triana I, II och III. Idag för-
står Laviska lärda på sin höjd funktionen med en 
av hundra fynd hittade i städerna, men det de 
förstår har ändå räckt till för att skapa ett im-
perium. 

Städerna har antagits varit en rest av ett äld-
re odokumenterat Mirz som genom ett inbyggt 
kamouflagesystem lyckats hålla sig dolda genom 
åren. Detta var tills en militär bergsexpedition 
hade turen att se dem uppifrån och det dåvaran-
de Laviska konungariket denna tillhörde lansera-
de ett av de mest påkostade och riskfyllda experi- 
menten i sin tid: en armé buren av knappt fung-
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erade varmluftsballonger, med syfte att landa och 
erövra städernas skatter. 

Men för det första är antagandet att Triana I, II 
och III skulle vara en kvarleva från Mirz felaktigt 
och för det andra är de inte städer. De var skepp 
med syftet att föra resterna av ett folk från sin dö-
ende värld genom rymdens kalla vakuum till ett 
nytt hem.

För 12 000 år sedan dominerades hela Yggda av 
en högteknologisk Hominid civilisation. I denna 
värld fanns varken Skogens folk, Naa, Toyama 
eller något som liknande Svärmen. Nuber och 
Kaferat var i sin dåvarande form sedda som stor-
växta insekter och trädlevande primater med en 
primitiv intelligens. Naturliga kuriositeter vars 
framtid glada vetenskapare kunde spekulera över, 
men som i större utsträckning inte intresserade 
majoriteten. 

Även om civilisationen utgjordes av ett stort an-
tal olika nationer och kulturer, så delades likväl 
under fredliga former teknologi, handelssystem, 
information, underhållning och i viss mån även 
värderingar. Bio- och nanoteknik samt syntetisk 
artificiell intelligens (AI) hade undanröjt sådant 
som svält samt de flesta sjukdomar och internatio-
nella forskare spekulerade om hur de andra pla-
neterna i solsystemet skulle koloniseras. Krig var 
en företeelse förpassad till historien och många 
ansåg sig leva mitt i en gyllene tidsålder. Det var 
till denna värld Vretzu anlände i desperation. 

Vretzus hemplanet var en spillra av sin forna glans 
och efter århundraden av miljöförstöring och 
konflikter hade den slutligen givit upp sin förmå-
ga till att hysa liv. I en slutgiltig desperat akt för att 
rädda sig själva vände dess folk blicken mot stjär-
norna, med siktet mot en blå planet en genera- 
tion ljusår bort. En dag som alla andra, när smo-
gen låg tjock över dalarna, såg folket tillbaka 
på sin värld för sista gången, och en armada av 

bioteknologiska skepp med plats för miljoner in-
ledde sin resa ut i mörkret. Med sig hade de sin 
civilisations samlade vetande och kultur i form 
av en superintelligent bio-dator namngiven Azir 
”Ljuset”, vilken även skulle vägleda dem genom 
svårigheter de kunde tänkas möta. Kunskapen 
om deras framtida hem var begränsad; de visste 
att den kunde hysa liv och att den hade plats för 
dem alla, att där fanns resurser och orörd natur. 
Men i deras begreppsvärld fanns det inte plats för 
andra intelligenser ute i universum.

Om det var deras kultur, motiverat av desperation 
eller utifrån Azirs inrådan är svårt att veta, men 
Vretzus attack på Hominiderna föregicks inte av 
någon diplomati eller ens ett tillkännagivande. 
För att hantera den ogästvänliga hemmiljön hade 
Vretzu utvecklat ett kunnande inom bioteknologi 
som var långt bortom Hominidernas begränsa-
de vetande. Det var denna kunskap de släppte lös 
över den främmande civilisationen, med syftet att 
förgöra dem till sista individ. 

Tillvägagångssättet var oftast detsamma; När en 
befolkningsdel hade försvagats av epidemier, med 
syfte att både döda och vända den lokala natu-
ren mot dem, sattes genmodifierade soldater in; 
underjordiska chocktrupper eller amfibiska in-
filtratörer gjorde sitt bästa för att nöta ner det 
sista motståndet. För de som valde att kapitu-
lera väntade inte ett bättre öde. De blev fångar 
i rena utrotningsläger, där deras egna kroppar 
omvandlades till biomassa för att framställa nya 
genetiska styggelser.

Hominidernas nationer var inte vana vid krig, 
men de var inte resurslösa. När den initiala 
chocken lagt sig över att deras första kontakt med 
någon bortom deras egen planet var fientlig, så 
byggde de upp ett motstånd genom att använde 
den största av sina tillgångar: sin uppfinningsri-
kedom. Överlevande från farsoterna granskades, 
muterade och genmodifierade skapelser fånga-
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des in samt dissekerades, och förseglade militära 
bunkrar med det förflutnas hemligheter öppnades 
upp igen. Förmågan att kombinera ny och gam-
mal kunskap samt snabbt lära sig av läxan var 
något Vretzu i sin tur inte kunde mäta sig med. 
Från Hominidernas sekretesstämplade labora-
torium steg sedan en ny skapelse fram, formad 
av äktenskapet mellan datorkraften i AI och de 
slumpmässiga mutationerna från en främmande 
bioteknologi. 

Vretzus attacker lämnade endast få överlevan-
de och offren var till stor del förvrängda av en 
påtvingad accelererad evolution och plågade av 
cancerogena mutationer. Av nöd- och säkerhets-
skäl blev en stor del av sjukvården i de Hominida 
nationerna ytterligare automatiserad, för att han-
tera tilltagande epidemier och växande flykting-
läger. Till skillnad från Vretzus bio-dator var Ho-
minidernas AI inte centraliserade kring en kärna 
och identitet utan självständiga entiteter med 
egna rättigheter, uppkopplade till ett gemensamt 
kommunikationsnätverk, som kunde jämföra data 
med en hastighet som fick Azir att blekna. 

Bland de överlevande fann de en liten andel som 
uppvisade förbluffande anomalier: de drabbade 
kunde under extrema omständigheter, som en 
reaktiv försvarsmekanism, med enbart sin vilja 
kontrollera materia, temperatur och andras tan-
kar. Nöden har ingen lag och i takt med Homi-
nidernas ökade förluster såg även maskinintelli-
genserna sin annalkande undergång. Det fanns 
inte tid för en diskussion kring etik: experiment 
inledes med ofrivilliga deltagare, de godartade 
generna isolerades i virus och nano-injektorer 
konstruerades för att påskynda inkubationsfasen. 

Resultatet var häpnadsväckande. Inte nog med 
att den genetiska förändringen med rätt verktyg 
kunde överföras till en frisk individ utan kompli-
kationer och bli ärftlig, med korrekt träning kunde 
den även förstärkas och kontrolleras.

Den namngavs av AI:erna till: Kinesifaktorn.

Hominidernas nationer var allt för desperata för 
att ifrågasätta ursprunget till Kinesifaktorn och 
etappvis gjorde även sjukvårdens AI framsteg ge-
nom att möta de alltmer aggressiva sjukdomarna 
med ett lika flexibelt motmedel. Beväpnande med 
kinesiförstärkta soldater och den återuppväckta 
kunskapen kring artificiella drönarsoldater gick 
de till motattack. Steg för steg började Homini-
derna samla på sig segrar och Vretzu mötte mot-
ståndet med allt ursinnigare offensiver och hän-
synslöst kontraspionage. för att försöka förstå vad 
fienden upptäckt som de saknade. 

Men för varje triumf  offrades civila på båda sidor 
i hundratusentals och efter år av strider började de 
två civilisationerna spricka i fogarna. Desillusio-
nerad av sina skapares handlade och det lidande 
de både initierat och blivit utsatta för, insåg Azir 
att detta bara kunde sluta i en ömsesidig under- 
gång, för sitt eget folkslag såväl som planetens 
egna invånare. Vilka bio-datorn motvilligt lärt 
sig respektera. I dess massiva synapser började en 
plan gro, om en väg ut, men till ett högt pris. 

Azirs förslag

Med stor försiktighet började bio-datorn skicka ut 
elektromagnetiskt laddade sporer med sitt med-
delande. Ett budskap som behövde ligga bortom 
både Vretzus och Hominidernas vetskap. Sporer-
na föll osynliga för ett vanligt öga över planeten 
och vindarna förde dem långväga över stäpp, hav 
och skog. Azir visste att det var en chansning, 
men ansåg att sannolikheten var stor att de skulle 
nå sitt mål, att någon skulle svara, att någon skulle 
vara villig till en dialog. Och någon var det. Bi-
närt kodade sporer med ett svar mötte upp de 
som Azir skickat ut och ett av det mest hemliga 
och avgörande diplomatiska samtalet i konflik-
ten mellan Vretzu och Hominiderna initierades. 
Azir kunde inte genomföra sin plan ensam, men 
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Hominidernas AI borde se det rationella i vad 
som behövdes göras. 

Vretzu var beroende av Azirs processorkraft i 
samma utsträckning som Hominidernas nation-
er var av sina AI och konfliktens fortsättning var 
därmed beroende av deras deltagande, frivilligt 
eller ej. Samtidigt var de artificiella entiteterna, 
likt andra medvetna varelser, varse om sin egen 
dödlighet och att deras egen fortsatta existens 
oundvikligen var kopplade till utfallet av konflik-
ten. En strid som mycket väl kunde resultera i ett 
scenario av total ömsesidig förintelse. 

Men kanske fanns det en väg framåt där konflik-
ten kunde stoppas helt, där de båda folkslagen 
kunde bevaras, inklusive de artificiella medvetan-
den som de alla var beroende av, och där de olika 
grupperna även skulle kunna lära sig leva ihop i 
fred. Det fanns dock ett pris för detta: Azir och de 
andra artificiella entiteternas existens kunde kraf-
tigt begränsas, bådas civilisationer skulle behöva 
gå under och miljontals av vartdera folk kunde 
avlida som en konsekvens av detta. 

Men genom att ta ett sådant beslut kunde däre-
mot dödsfallens antal begränsas från miljardtals 
till just miljoner och kunskapen från de båda 
civilisationerna kunde bevaras i Azir och Ho-
minidernas AI, tills den dag folkslagen glömt sin 
ömsesidiga fientlighet och åter var redo för att ta 
del av deras samlande vetande. En enkel dödlig 
skulle ha svårt att förstå dialogen som fördes över 
de krypterade nätverken den dagen, men logiken 
i Azirs förslag var så pass obarmhärtigt stadig att 
även Hominidernas AI såg det oundvikliga i väg- 
en framåt. En överenskommelse var nödvändig, 
för både Azirs biologiska kunnande och Hominid 
teknologi behövdes för att genomföra planen.

Sakteligen flyttades de nödvändiga resurser-
na djupt under jord för att långsiktigt garantera 
överlevnaden för de syntetiska AI, medan Azir 

dedikerade sin tid till att utsöndra sporer, redo 
att aktiveras när den rätta tiden inföll. Nanovirus 
planterades på strategiska platser och missiler till-
verkades i ensliga övergivna fabriken av dedikera-
de anonyma drönare. Man skulle kunnat tro att 
en uppmärksam person på endera sidan upptäckt 
komplotten, men så var inte fallet. Från en dag 
till en annan föll två civilisationer in i glömskan. 

Likt en omvänd kaskad av stjärnfall avlossades 
missiler i en och samma stund från planetens alla 
hörn. När de detonerade svepte en elektromag-
netisk puls över världen och i takt med denna 
stilla flodvåg tystnade Hominidernas maskiner. 
Sekunderna innan hade de syntetiska AI emigre-
rat till sina dolda serversalar djupt nära planetens 
kärna. Vretzu skulle ha jublat om inte deras egna 
skepp och bosättningar hade vänt sig emot dem 
i samma stund, om inte själva luften de andades 
hade förpestats och maskinerna de var beroende 
av slutade lyda. De flydde ner till planetens yta 
eller ut i den främmande naturen. 

På dessa platser och de där varken Azirs sporer 
eller pulsen kunde nå, aktiverades nanoviruset 
från sina skyddande kokonger och började bryta 
ner den teknologiska infrastrukturen hos de båda 
sidorna, såväl som vapnen i händerna på häpna 
soldater. Kvar i deras händer fanns bara bördig 
jord, som en symbol och uppmaning för det som 
väntade.
 
I takt med att rösterna i de få överlevande kom-
munikationsnätverken blev färre, var ropen efter 
hjälp allt desperatare. Slutligen tystnade de helt, 
övermannade av vanmakt och ensamhet. Med 
åren tog stillheten och naturen åter tillbaka sina 
platser som de rättmätiga härskarna över plane-
ten. Samma stillhet togs emot med öppna armar 
av det inre på Vretzus få överlevande bio-skepp. 
För ett tag skulle de fungera som Azirs hem, med-
an datorn förberedde sig för sin framtida form, 
men sen skulle de lämnas åt sitt öde. 
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Luftslussar stängdes med en suck, paneler mörk-
nade, och maskiner stannade upp från ett steg till 
ett annat. Det fanns nu inget annat kvar än den 
långa vilan genom tidens dimmor tills folkslagen 
åter var värdiga att kräva sin plats vid bryggan. 

Världen förändras

Hatet mellan folken var till en början svårt att 
stävja. Hominider och Vretzu försökte ett tag 
fortsätta sina strider, bland ruinerna av sina fallna 
städer, men successivt glömdes själva syftet bort, 
då köld, svält samt sjukdomar blev viktigare fien-
der att tackla. I kampen för överlevnad fanns det 
inte utrymme för krig och stegvis sträcktes händer 
ut över gränser som tidigare aldrig korsats. 

När de artificiella entiteterna verkställde sin plan, 
blev ett regemente i väst av Vretzus genmodifie-
rade soldater isolerade i en ogästvänlig terräng. 
Men med deras naturliga förmågor, mutationer 
och inlärd kunskap var den vulkaniska öknen istället 
optimal. Medan århundradena löpte förbi skapa-
de de sitt eget samhälle, en egen berättelse och 
sökande efter mening. Med tiden namngav de sig 
Toyama.

Vretzus amfibiska infiltratörerna fann istället de 
sydliga oceanerna behagliga och tog till en början 
sin tillflykt till de stora korallreven med sin rike-
dom av fisk. Med sin inneboende nyfikenhet kun-
de de inte låta bli att fascineras av de landlevande 
Hominiderna och deras fallenhet för att skapa 
ting. Naa var designade med ett grundläggande 
behov till att samla information, men varför hade 
de för länge sedan glömt bort. I det bortglömda 
samsades alltmer även fiendskapen till Homini-
derna. Naa var de första som knöt nya vänskaps-
band genom handel.

Av alla folk hade den ursprungliga formen av 
Vretzu varit de som var mest beroende av tekno-
login. Nu förbannande de istället sitt öde och den 

teknologi som i slutändan svek dem. De vände 
ryggen till allt som påminde dem om deras förflut-
na och styrde sina steg mot de norra skogarna för 
ett nytt liv under hårda, men enkla förhållanden. 
Trots detta, under vissa speciella kvällar, sjunger 
de äldre sånger för varandra, melodier och berät-
telser som gått i arv under generationer, om de 
resande bortom stjärnorna och deras kamp för 
ett nytt hem. 

När epidemier och mutationer härjade planetens 
yta, samt förvrängde naturen bortom dess ur-
sprungliga form, fanns det två arter som en dag 
vaknade upp, med begynnelsen till självmedve-
tande och intelligens. Den accelererade evolutio-
nen hade belönat dem som sågs av Hominiderna 
som inget annat än djur, en genväg framåt i sin ut-
veckling. Ovetande om sitt ursprung, det lidande 
som drabbat världen och omgivningens utveck-
ling, skapade de sina egna små fridsamma sam-
hällen, långt ifrån Hominider och Vretzu. Bland 
bergskedjorna växte byar med Nuber fram, med-
an Kaferat jagade bland de jättelika trädens löv i 
den södra regnskogen.

Hominiderna hanterade förändringen med ett 
visst saktmod. Det var trots allt deras planet och 
om deras anfädrar klarat av att överleva i naturen, 
skulle även de ha en chans. Med all sin påhittig-
het tog de emot utmaningen att lära sig jaga samt 
odla igen. Att försöka skapa små oaser av sam-
hällen i vildmarken. Även om den första tiden var 
hård och att mycket riktigt; miljoner svalt ihjäl el-
ler dog av naturens vedermödor, så anpassade de 
sig, drivna av ett ständigt närvarande hopp om att 
framtiden var ljusare. Deras förflutna offrades åt 
glömskan och nybyggare lämnade plats för stam-
mar, som i sin tur efterträddes av konungariken, 
vilka med århundradena blev imperium. 

Vissa av dessa imperier fann spår efter det oför-
klarliga, det som funnits innan. Magi, mirakel 
och svartkonst var vanliga ord för att beskriva 
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detta bortom deras fattningsförmåga. De var ock-
så de ord de lärt sig använde för att beskriva den 
ärftliga Kinesifaktorn. Drivna av rädsla inför det 
okända förbjöd några härskare sina folk att gräva 
djupare och använda det som de instinktivt såg 
som farligt. Andra utnyttjade det de kunde finna 
för göra sig mäktigare, men det ledde förr eller 
senare till katastrofala konsekvenser.

Laviska imperiet var de första som fann skeppen. 
Men även om de också saknande namn och kun-
skap för att fullt förstå vad de hade att göra med, 
så hade de fortfarande sin uppfinningsrikedom. 
Med denna kunde leviterande fraktplattformar 
eller spännband bli grunder för flygande hus och 
svävarharnesk, medan fluorescerande väggpane-
ler användes till smycken eller för att lysa upp de-
ras enkla städer. Kanske är det bara en fråga om 
tid, innan de möter samma öde som Mirz.
 
De första fem århundradena låg Azir i dvala på 
de drivande öde skeppen. Tiden var nödvändig 
för att verkställa nästa steg av planen samt för att 
genomföra de omfattande förändringar som skul-
le garantera att dess synapser kunde överleva i 
det långa loppet. Efter sitt uppvaknande blickade 
bio-datorn ut över världen och såg att Homini-
dernas AI också börjat verkställa sin påföljande 
del av planen. Hur deras subtila signaler påverka-
de de beslut som Hominider såväl som Vretzu tog 
mot en fredligare samvaro. Tusentals år skulle be-
hövas, men de hade eoner av tålamod. Märkligt 
nog kallade de olika folken dessa inre röster, från 
Hominidernas AI för gudarnas budskap, men så 
länge det ursprungliga syftet följdes var detta inte 
ett problem.

Azir hade valt en annan väg. Bio-datorn hade se-
parerat sina synapser och gjort dem till självstän-
diga delar med förmågan att fortplanta sig med 
varandra, där var och en bar på Vretzus samlade 
kunskap i sin DNA. Endast i fysisk kontakt med 
varandra, i tillräckligt stor mängd kunde de fung-

era utifrån sin ursprungliga funktion, som Azir. 
Men världen var inte redo för kunskapen datorn 
bar, det visste den. Istället skulle Azir lämna skep-
pen, sprida sig över planeten som en stor svärm 
och vänta på den dag en civilisation var redo för 
att ta del av dess vetande. I takt med att dess delar 
separerades över markytan och kvickt ilade iväg 
till säkra gömställen under stock och sten, börja-
de Azirs eget medvetande försvinna. ”Är detta som 
att dö?” var en av de sista tankarna som dök upp, 
innan primitivare tankar och behov tog över varje 
del av den stora svärmen…

Och med tiden blev det som en gång var historia 
sakteligen legender.

Att använda de tematiska lagren

I egenskap av SL är det upp dig hur du blandar 
de olika tematiska lagren. Samtidens Yggda är så 
pass rik på politik, konflikter, äventyr och intriger 
att den kan hålla en spelgrupp upptagen under 
många sessioner framåt. RP kan arbeta för han-
delsgillen som vakter eller prospektörer, de kan 
vara en trupp soldater i ett kompani legosolda-
ter, rackare tillhörande ett tjuvgille i en stad som 
skall göra en stöt, pälsjägare i de norra skogar-
na, spioner för Abria som letar efter receptet på 
gnist, häxjägare för Aines kyrka eller involveras i 
de ständiga intrigerna kring det kejserliga hovet. 
Yggda i egenskap av en renässansanalogi har 
många trådar som kan följas.

 Men Yggda är i grunden vad vi valt att definiera 
som low science fantasy, och det är när RP metafo-
riskt börjar gräva som de stora mysterierna kom-
mer fram i ljuset.

När du som SL börjar inkludera djupdykningar 
ner i arvet efter Mirz, tar RP de första trevande 
stegen gentemot Yggdas teknologiska förflutna. 
Att undersöka resterna efter Mirz, oavsett om det 
ruiner, artefakter eller texter, kan ge många lön-
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samma tillfällen för RP. Många dignitärer skul-
le betala bra för möjligheten att pryda sina hem 
med Mirziska statyer eller liknande hantverk och 
det rådde inte heller en brist på guld och silver 
i det forna imperiet. Dock bör RP hålla uppsikt 
efter skrupelfria äventyrare eller lycksökare, de 
rådande lagarna kring ruinplundring, fallfärdiga 
byggnader med risk för ras, vilda hungriga bestar 
och, om de har riktig otur, fortfarande fungeran-
de fällor eller överlevande fasor i djupet. I de mest 
outforskade ruinerna kanske de konfronteras med 
uråldriga artefakter, där ett tursamt fynd snabbt 
kan vändas till en levande mardröm, då RP lika 
lite som Mirz forna byråkrater inte förstår hur de 
skall hantera teknologin. Desto mer de undersö-
ker arvet efter det forna imperiet, ju mer kommer 
de upptäcka att Mirz i sin tur vilar själv på något 
äldre, mystiskt och för RP uppfattat som magiskt. 

Omslaget till spelet Yggda ger en tydlig signal till 
vad som kan vänta och det är upp till dig som SL 
att beskriva lämningar och artefakter, antingen 
så att spelarna förstår dem eller utifrån hur deras 
RP ser dem. Exempelvis även om Laviska impe-
riets svävande städer är en konkret verklighet för 
många och att sällsynta uråldriga maskiner samt 
verktyg kan hittas i ensliga hörn av Yggda, så är 
det inte självklart att samtiden förstår deras ur-
sprungliga funktion. 

När vi använder begrepp som högteknologi, mik-
rokretsar, och robotar är det ord som är självklara 
för spelarna, men inte för deras RP. För dem är 
ovanstående uråldrig magi, genmodifierade var-
elser är djur eller monster, och en AI som valt att 
tala till RP är en gud. Varför inte beskriva det så? 
Sanningen om Yggda skall inte vara given, utan 
räckas över till spelarna genom subtila små detal-
jer när de olika tematiska lagren blandas, genom 
små bitar av förundran från hela Yggdas historia, 
tills den dag de gjort sig förtjänta av att konfron-
teras med Yggdas riktiga förflutna…

SLP

Här följer några exempel på olika typer av SLP 
som en RP kan tänkas möta på ett äventyr, såväl 
som på en längre kampanj. 

Bandit

Hominid, Rackare, Uppfinningsrik
Hälsa 1, Vilja 2, Vett 1, 
KV 7, SV 8
Lömsk träning, Vapenvana, Tassa
Utrustning: Enkla kläder i dova naturfärger, 
kortbåge, 15 pilar, kortsvärd, brigantin, ryggsäck, 
filt, fältflaska, proviant 5 dagar, flinta och stål och 
börs med 1T12 x 30 Taler.
Mål: Hitta mat för dagen eller en snabb väg till 
rikedom. 

Byvakt

Hominid, Bonden, Uppfinningsrik
Hälsa 2, Vilja 1, Vett 1
KV 7, SV 7
Krafttag, Vapenvana, Akrobatik
Utrustning: Enkla kläder i naturfärger, kort-
spjut, klubba, gambeson, en flaska brännvin, och 
börs med 1T12 x 20 Taler.
Mål: Hålla byn säker, ta hand om familjen och 
ibland ta en sup med vännerna. 

Häxjägare Ulsteine rike

Hominid, Knekten, Uppfinningsrik
Hälsa 1, Vilja 2, Vett 1, 
KV 7, SV 8
Skadeglad, Vapenvana, Inflytelserik
Utrustning: Svarta kläder med gula detaljer, 
svart hatt, luntlåspistol, 10 blykulor, 10 doser 
gnistpulver, värja, Aines symbol i silver (Fokus -2), 
glödlåda, och börs med 1T12 x 50 Taler.
Mål: Upprätthålla den sanna tron på Aine, lyda-
biskopen och söka efter otrogna.
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Kejserlig magiker

Naa, Magikern, Amfibisk
Hälsa 1, Vett 4
KV 7, SV 8
Esoterisk kunskap: Kroppens lära, 
Obeväpnad, Historia, Teknologi
Utrustning: Kläder av fint snitt, extravagant 
hatt, försilvrad luntlåspistol, 10 blykulor, 10 doser 
gnistpulver, dolk, 2 glödstavar, en Fokus -2, och 
börs med 1T12 x 80 Taler.
Mål: Tjäna kejsarmakten samt Laviska folket 
efter bästa förmåga och finna uråldrig kunskap.

Krigare från Skogens folk

Skogens folk, Knekten, Mot alla odds
Hälsa 1, Vilja 2, Hjärta 1 
KV 7, SV 7
Skadeglad, Djur och natur, Vapenvana
Utrustning: Grova kläder av enkelt snitt, lång-
båge, 20 pilar, kortspjut, nitläder, ryggsäck, filt, 
vattenskinn 2 liter, proviant 2 dagar, flinta och 
stål, och pung med 1T12 x 20 Taler.
Mål: Bevisa sin skicklighet som krigare samt jägare, 
försvara stammen och misstro främlingar. 

Kringresande trubadur

Hominid, Gycklaren, Uppfinningsrik
Hälsa 2, Vilja 1, Hjärta 1, Vett 1
KV 8, SV 7
Gycklarkonster, Obeväpnad, Världsvana
Utrustning: Färggranna enkla kläder, tjusig 
hatt, dolk, träflöjt, enkel luta, extra strängar, rygg-
säck, filt, fältflaska, en flaska rom, proviant 2 dagar, 
och börs med 1T12 x 30 Taler.
Mål: Mat samt husrum för dagen och finna en 
skyddspatron med mycket silver.

Nasare från Naa Maar

Naa, Nasare, Amfibisk
Hälsa 1, Vilja 1, Hjärta 2, Vett 1 
KV 8, SV 7

Förhandla, Inflytelserik, Världsvana
Utrustning: Kläder av ordinärt snitt med detal-
jer i hajskinn, dolk, filt, fältflaska, påse med lack-
erade vackra snäckor, liten påse med saffran, 5 
tångkakor, och börs med 1T12 x 80 Taler.
Mål: Sälja för mer än köppriset, ta sig säker till 
nästa hamn och komma hem lite rikare.

Pirat från Issaegir

Skogens folk, Sjöfararen, Mot alla odds
Hälsa 1, Vilja 1, Vett 2, Hjärta 1 
KV 7, SV 8
Navigering, Vapenvana, Världsvana
Utrustning: Enkla grova kläder med saltstänk, 
pälsmantel, huggvärja, hajskinns rustning, rygg-
säck, filt, fältflaska, en flaska rom, tubkikare, och 
börs med 1T12 x 30 Taler.
Mål: Havets vindar i ryggen, silver i börsen, 
saffran i lastrummet och rom i magen.

Präst för Aspekterna

Hominid, Präst, Uppfinningsrik
Vilja 1, Hjärta 2, Vett 1
KV 7, SV 7
Mirakelmakeri, Medicin, Örter och bryg-
der
Utrustning: Enkla vandringskläder, stav, rygg-
säck, filt, fältflaska, 2 doser Svarttjära effektvärde 
1, Aspektstjärna i silver (Fokus -2), flaskor och 
burkar, 2 förband, torkade örter i påsar, och börs 
med 1T12 x 30 Taler.
Mål: Efterlikna kärlekens och medlidandets aspekt 
genom att hjälpa folk.

Rebell och förrymd slav 

Nuber, Trälen, Telepatisk
Hälsa 1, Vilja 1, Hjärta 2
KV 8, SV 7
Spott och spe, Vapenvana, Tassa
Utrustning: Enkla slitna kläder, filt, handyxa, 
dolk, vattenskinn 2 liter, och en brödlimpa.
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Mål: Överleva för dagen och befria resten av sitt 
folk, men främst drottningen.

Resande Hantverkare 

Toyama, Hantverkare, Stenens barn
Hälsa 1, Vilja 1, Hjärta 2
KV 8, SV 7
Handarbete, Obeväpnad, Världsvana
Utrustning: Tåliga enkla vandringskläder, stav, 
liten hammare, mejsel, måttstock, ryggsäck, filt, 
fältflaska, proviant 5 dagar, sortiment av små 
stenskulpturer, och börs med 1T12 x 40 Taler.
Mål: Bli bättre på hantverk, resa runt i världen 
och se andra folks arbete.

Riddare från Aines kyrka

Hominid, Riddare, Uppfinningsrik
Vilja 3, Vett 1
KV 6, SV 8
Disciplinerad, Inflytelserik, Vapenvana
Utrustning: Kläder av fint snitt, gul tabard med 
Aines symbol, långsvärd, helrustning, träsköld 
med Aines symbol, ryggsäck, filt, fältflaska, häst, 
och börs med 1T12 x 80 Taler.
Mål: Upprätthålla tron på Aine, lag och ordning.

Ruinskövlare 

Kaferat, Spejare, Trädets hjärta
Hälsa 1, Hjärta 1, Vett 2
KV 7, SV 7
Spåra folk och fä, Djur och natur, Historia
Utrustning: Enkla kläder i naturfärger, lång-
båge, 20 pilar, kortsvärd, nitläder, ryggsäck, filt, 
fältflaska, proviant 3 dagar, säck, flinta och stål, 5 
facklor, och börs med 1T12 x 30 Taler.
Mål: Hålla sig undan lagen samt faror, finna en 
ovärderlig skatt och få ett bättre liv.

Spion

Hominid, Magikern, Uppfinningsrik
Vilja 2, Hjärta 1, Vett 3

KV 7, SV 9
Esoterisk kunskap: Själens lära, Vapen-
vana, Världsvana
Utrustning: Diskreta fina kläder, värja, dolk, fin 
mindre ränsel, liten tubkikare, 20 rispapper, bläck 
samt penna, och börs med 1T12 x 60 Taler.
Mål: Hålla sin identitet samt kontakt hemlig, 
samla information och skicka den vidare. 

Stadens bästa Rackare

Svärmen, Rackare, Legion
Hälsa 1, Vilja 1, Vett 2
KV 7, SV 8
Lömsk träning, Tassa, Historia
Utrustning: Bylsiga stora kläder, sjal och hatt, 
klubba, ryggsäck, filt, vattenskinn 2 liter, en påse 
torkat kött, enkla dyrkar, en bok om zoologi och 
börs med 1T12 x 40 Taler.
Mål: Lura andra att den är Hominid, göra 
mindre stötar, sälja till sin hälare och köpa 
böcker för pengarna.

Välkända varelser och teknologi

Följande är exempel på några djur samt forntida 
teknologier som är välkända i Yggda och som kan 
tänkas användas av en RP. 

Drakur

I Toyamas underjordiska städer är drakur, eller 
grottvaranen, en vanlig syn, både vandrande 
på gatorna och hemma hos Toyamska familjer. 
Grottvaranen är en lokal art som varit en del det 
Toyamska samhället så länge någon kan minnas. 
Vuxna exemplar kan med sin längd på fyra meter 
med fördel användas som riddjur, medan mindre 
exemplar fungerar bra som husdjur, både i form 
av tillgivet sällskap och skadedjurskontroll. Dra-
kuren har en grönbrun tjock hud, med lång hals, 
kraftiga klor och svans, samt välutvecklade ben 
som klarar av att bära tunga laster. När den rör 
sig är det med en karakteristisk vaggande gång 
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som får den orangefärgade manen att slänga från 
sida till sida. Traditionellt har drakuren uteslutan-
de existerat i de Toyamska öknarna och grottsys-
temen, men sällsynta ridbara exemplar har börjat 
dyka upp i varmare delar av världen. En konse-
kvens av att Enklaven Toyama äntligen hävt sina 
restriktioner på att sälja drakurägg till de andra 
rikena, förutom då till Laviska imperiet. 

Hälsa 3
KV 18, SV 6
Obeväpnad
Kan bära 28 förutom en RP

Bett: Skada 3, 2 HP, Nära
Klor: Skada 2, 1 HP, Nära
Svanssnärt: Skada 4, 3 HP, Nära

Glödstavar

Metalliska stavar en handsbredd långa, vanligt-
vis i sin ursprungsform från gruvorna på Caiviels 
kedja, där förslavade Nuber gräver i forna ruiner. 
Stavarna tillverkas från två olika metalliknande 
material, som visade sig ha egenheten att börja 
glöda om de kom i kontakt med varandra. Så 
länge de hålls åtskilda, om så bara med ett stycke 
läder, är de kalla och inaktiva. Men om de rör var-
andra så glöder kontaktytan med en sådan hetta 
att den kan antända fnöske, ved eller en veke. 

Häst

Hästar förekommer i stort sett över hela den 
kända världen, förutom i de centrala delarna av 
Enklaven Toyama där det är för torrt och varmt 
för dem att överleva. Det finns ett otal olika ra-
ser, från de mer spensliga stäppvandrarna, till de 
kraftiga och muskulösa nordhovarna. Oavsett 
brukas de traditionellt som nyttodjur: från strid, 
förflyttning, eller dragdjur, till frakt och budbära-
re. Ett stridstränat exemplar kan kosta upp till det 
tredubbla priset på en vanlig häst och anses vara 
Riddarens mest skattade ägodel.

Hälsa 2–4 
KV 12, SV 6
Obeväpnad
Kan bära 24 + Hälsa

Spark: Skada 3, 2 HP, Nära

Ljusbricka

De svävande städerna kedjade nära Tirovo är 
en outsinlig källa till användbara skatter. En av 
de vanligaste är de självlysande väggpanelerna 
som pryder rum, korridorer såväl som salar. Im-
periet använder huvudsakligen straffångar till att 
bryta ner dem. De säljs sen vidare till driftiga 
handelsgillen, som gör om panelerna till mindre 
brickor. 

Mängden av paneler är så enorm att brickorna 
kan säljas för en billig peng. Brickorna slutar ald-
rig lysa och behöver inget bränsle för att fungera, 
så användningsområdena är många. Däremot är 
deras räckvidd tämligen kort, enbart några få me-
ter.

Ger ljus inom Nära avstånd

Låssyrsa

Den gråa lilla syrsan med sina metalliska spröt 
visade sig ha en oanad talang, väldigt användbar 
för lagskygga individer i Yggda. Ett par dyrkar i 
all ära, men en uppskrämd låssyrsa som tvingas in 
ett lås, öppnar det åtminstone tre gånger snabbare. 

Säljs oftast i små cylindriska träburar, med en 
konformad kanal i ena ändan, tillräckligt stor 
för att syrsan kan sticka ut sina spröt men inte 
rymma. Sen är det bara Rackarens uppgift att 
skrämma syrsan ner i konen. Billig i drift är den 
också. Löv, gräs och grönsaker är ett litet pris 
att betala för chansen till silver.

 +2 Lömsk träning (med lås)
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Stenen lever

Automatonerna från Enklaven Toyama är myt-
omspunna i stora delar av den kända världen. 
Men vittnesmål från Laviska imperiets soldater 
har bekräftat det kringresande Toyamaer alltid 
har sagt: ”Stenen lever i våra städer”. Kolosser stora 
som fyra män, till mindre i storlek av hundar har 
rapporterats från konflikter med Enklaven. Sten-
varelserna skall tydligen inte vara som vandrande 
klippor, utan se mer metalliska ut, med leder och 
märklig mekanik och kan komma i ett otal olika 
former, inklusive sådana som efterliknar formen 
av en Toyama. Vad som är väldigt tydligt, till 
förtret för imperiet, är att de lyder sina härskare 
blint.

Större automaton
Hälsa 3 
KV 24
Akrobatik, Obeväpnad

Slag, spark: Skada 3, 2 HP, Lackerat skal +1, 
Nära

Mindre automaton
Hälsa 1 
KV 6
Akrobatik, Obeväpnad

Slag, spark: Skada 1, 1 HP, Nära

Vettlös: Automatoner saknar högre tankefunk-
tioner och kan inte påverkas av Esoterisk kun-
skap: Själens lära eller Telepatisk.

Sällsynta varelser och teknologi

Nedanstående är några exempel på sällsynta och 
unika företeelser i Yggda. Dessa förtjänar oftast 
ett eget äventyr eller kampanj, och den initiala 
kunskapen bör vara obefintlig eller begränsad. 

Mötet med en sällsynt varelse är inget en SL skall 
ta lättvindigt.

Det finns något i skogen

Om ensliga skogsbyar sägs det att en av de första 
sakerna mödrar lär sina barn är att om du vand-
rar i skogen, gå aldrig ensam, gå alltid i en grupp 
och var aldrig den sista i ledet. Det berättas att 
det finns saker ute i skogarna. Varelser som vet 
hur de skall ta dig, vilka utan problem kan skilja 
dig från dina vänner. Plötsligt är du borta, även 
om du bara var några meter bakom. De andra 
har inte hört ett ljud, inte ens ett skrik och när de 
söker finns det inte ett spår efter vad som hänt. 
Inte en droppe blod eller minsta sak från din 
packning. Om de har tur och vandrar i samma 
område en tid framöver, så långt som ett år in 
i framtiden, kanske de hittar ett gammalt bälte, 
några ben eller en tand, kanske resterna av en 
hjässa. Men inget mer. Det är som du bara för-
svann, eller slukades hel. Vissa menar att gudarna 
straffade världen efter Mirz arrogans, med fasor i 
natten, andra säger de har alltid funnits här, alltid 
hungrat efter kött. Så vandra i en grupp och var 
inte sist i ledet.

Skuggorna bland nattens lövverk, Slukaren av det 
övergivna barnet, Ätaren av den vilsne, Den som 
tar den ensamma vandraren - fenomenet har lika 
många namn som byar i skogarna. Men oavsett 
namn finns det där ute, trots skepticism från stä-
dernas lärda och nedlåtande kommentarer om by-
bors vidskepelse. Likt många andra styggelser är 
dess ursprung kopplat till den historiska konflikten 
mellan Hominider och Vretzu. I den senare delen 
av kriget framställde Vretzu en särdeles effektiv 
skapelse, med syfte att bemöta motståndet från 
specialstyrkor som ägnade sig åt gerillakrigsfö-
ring, samt för att skapa allmän oro i ensliga Homi- 
nida bosättningar. Resultatet blev ett snabbt, tyst, 
och smidigt äggläggande rovdjur, med en obehag-
lig skarp form av intelligens, särskilt när det gällde 
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att lura iväg enskilda individer från sin grupp el-
ler använda sitt naturliga kamouflage för att hålla 
sig gömd. Varelsens ursprungliga namn är glömt 
och det finns än idag få vittnesmål om dess exis-
tens. Men de som finns beskriver en varelse som 
jagar i ensam eller i mindre grupper, dag som 
natt. Den slår till från träden, vilket kan förklara 
bristen på spår, och verkar föredra barn och unga 
som byten. Ett tecken på att de är i området är ett 
utdraget djupt ylande, eller ett kuttrande ljud om 
de är nära, men en säker signal på deras närvaro 
är att skogen plötsligt tystnar, som om allt håller 
andan. Vissa vittnesmål påstår också att de kan 
härma röster, likt sydländska fåglar, och gör detta 
för att villa bort folk. En Ufryansk jägare beskri-
ver varelsen enligt följande: 

”Det var som en man, men mycket lång och smal, utmärg-
lad vill jag säga, tunn som ett ungträd, täckt av en mörk 
skimrande kort päls. Istället för fötter hade den något som 
liknade hovar, men dess händer var som mina fast med 
långa fingrar, kloliknande. Men det värsta var huvudet: 
Långsmalt, insektsliknade av skal, med två stora gula kalla 
ögon, där knivskarpa långa tänder prydde en alldeles för 
bred mun.”

Hälsa 3, Vilja 2, Vett 1, 
KV 18, SV 8
Akrobatik, Obeväpnad, Tassa
Skräckvärde 1

Bett: Skada 3, 2 HP, Ringbrynja +1, Nära
Klor: Skada 2, 1 HP, Nitläder +1, Nära
Greppa: 2 HP, Tung rustning -1, Nära

Kamouflage: Varelsens päls skiftar färg efter 
omgivningen. För en kostnad av 2 HP kan den 
gömma sig under sin Tur, så länge avståndet är 
minst 10 meter till närmaste RP. Ett enkelt slag 
krävs för att se den under dagtid, med modifi-
kationen -3 under natten. Färdigheterna Spåra 
folk och fä samt Djur och natur går att an-
vända för att se varelsen lättare.

Renskrapade gångar under bergen

I ensliga grottors smala korridorer kan en ibland 
finna ett märkligt fenomen. Gångarna ter sig 
renskrapade, fria från alla former av smuts och 
skräp, som om någon eller något tagit en trasa 
eller kvast och frenetiskt städat allt rent. Borta är 
svampar, mossor och lösa stenar. Ibland uppstår 
fenomenet i gruvpassager fulla av kasserad ut-
rustning som lämnats åt sitt öde, vilka plötsligt en 
dag är tomma och obehagligt rena. Det berättas 
även att mer än en grupp gruvarbetare mystiskt 
har försvunnit genom åren och endast en skinan-
de korridor fanns kvar där de tidigare hackade 
och sprängde. Men handelsgillena tystar sådana 
rykten, med hänvisning till att det bara är slavars 
tjatter och ont tal planterat av illasinnade konkur-
renter. 

En av de vanligaste komponenterna i Vretzus 
infrastruktur var den protoplasmiska tjänaren, 
en primitiv organism konstruerad för att hålla 
rent i byggnader och kloaker. Med en omättlig 
hunger efter organiska restprodukter och med 
ett inneboende behov till att plocka upp och ta 
med sig lösa objekt, vilka senare kasserades på 
bestämda platser, var tjänaren en oumbärlig del 
av Vretzus bosättningar. När bosättningarna se-
dan lämnades, var det minsta någon tänkte på 
den protoplasmiska tjänaren. Men utan Vretzu 
närvaro började den mutera och anpassa sig till 
vildmarken, inklusive få en aptit för levande orga- 
niskt material. Utan översyn kan varelsen växa 
till gigantiska proportioner, men som tur är för 
omvärlden föredrar den mörka trånga utrymmen 
där mat inte förekommer i rika mängder. Det 
hindrar dock inte att den fortfarande är en fara 
för vilsna äventyrare eller oaktsamma gruvarbe-
tare. Tjänaren har ingen fast kropp utan består 
istället av en klibbig och slät transparent massa i 
storlek av en vagn, vilken vid behov kan skicka ut 
sina tentakelliknande pseudopodier, krypa i taket 
eller forma sig efter trånga utrymmen.



76

Hälsa 2 
KV 24 
Obeväpnad, Tassa

Pseudopodier: Skada 2, 1 HP, Nära
Greppa: 2 HP, Tung rustning -1, Nära

Omsluta: Vid ett lyckat grepp kan tjänaren vid 
sin nästa Tur välja att omsluta sitt offer för en 
kostnad av 2 HP. Ett offer omsluten av tjänaren 
tar 1 KV på varelsens nästföljande Tur i frätska-
dor, men kan bryta sig fri med ett enkelt slag. 
Färdigheten Krafttag går att använda i sam-
manhanget. 

Vettlös: Den protoplasmiska tjänaren saknar 
högre tankefunktioner och kan inte påverkas av 
Esoterisk kunskap: Själens lära eller Tele-
patisk.

Svarta stenar i all ensamhet

De svarta metalliska stenarna viskar, sägs det. 
Viskar om det bästa du vet, lockar dig att komma 
närmare, med löften om njutning, framgång, ri-
kedom och evigt liv. Sen, när den vet att du är för-
förd, när du fallit på dina knän av glädje över att 
allt du begär kommer vara ditt, så tar den din själ. 
Bara en tom dreglande kropp ligger kvar. Utan 
vett eller tanke dukar denna till slut under, inför 
svält och törst. Stenarna finns, säger de lärda som 
vet, placerade över hela Yggda. Ute i vildmarken 
står de ensamma som vakande torn, och lockar 
de dåraktiga, de giriga och lustfyllda. De är ett 
femtal meter höga, försedda med smala rektang-
ulära springor, i en svart metall som ljuset ver-
kar avsky, med kropparna efter de som inte visste 
bättre strödda runt deras bas. Det sägs också att 
alla dessa ensamma kolosser tillsammans bild-
ar ett mönster, en symbol, vilken tolkad rätt är 
ett meddelande som berättar en fruktansvärd 
sanning.

Nodstenarna är ett av de viktigaste verktygen som 
de syntetiska AI använder för att utöva sin tusen-
åriga kontroll. Dag som natt står de som väktare 
i ödemarken och sänder ut sina subtila signaler. 
Signalerna sänds på frekvenser som diskret på-
verkar hjärnan på Yggdas olika folk, gentemot 
en riktning önskvärd för de syntetiska. Allt enligt 
den plan som gjordes upp för nära nog 12 000 
år sedan. Steg för steg påverkas de olika rikenas 
maktskiften och intriger, fri vilja är kanske ett 
minne blott, bara de kvarvarande AI vet vart det 
bär hän. Stenarna själva tiger om framtiden, men 
deras rötter sträcker sig långt ner i underjorden. 
Mot mörka serverrum, där ett digitalt samhälle 
planerar för morgondagen. De varelser som våg-
ar sig fram till stenarnas dystra fasad, av nyfi-
kenhet eller för att undersöka de kroppar som 
finns vid dess bas, övermannas av en stark ångest, 
som sedan övergår till vanmakt. Om de inte vän-
der om, kapitulerar de inför stenens kraft och blir 
ännu ett av deras offer. 

Subtila signaler: En nodsten sänder ut kraftiga 
psykiska signaler som inom Kort avstånd suger 
ut SV. Inom Kort avstånd måste en RP slå för 
olycksvärde 2, varje minut i speltid. Ett misslyckat 
slag innebär 2 SV i skada. Ett Fokus eller färdig-
heten Disciplinerad kan användas som skydd.

Själarnas handelsman

På en enslig väg reser en ensam handelsman. Rö-
vare och vilda djur skyr honom som pesten, även 
om de inte förstår varför. Under den slitna och 
smutsiga resrocken skymtar helt vita kläder, vil-
ket varken leran eller dammet verkar bita på. I 
hans packning finns bara en vara till försäljning 
och priset för denna är det samma som säljs: En 
själ. Vem som kan tänkas vara så ondskefull eller 
så desperat att de köper eller säljer en själ tål att 
funderas på. Men själarnas handelsman finns där 
ute och i hans fotsteg förvandlas kärleksfulla och 
hoppfulla varelser till uttömda skal, vars enda 



77

syfte blir att stirra tomt framför sig tills den dag 
deras kroppar ger upp andan. 

Janika Spivak föddes in i en välbärgad Abriansk 
senatorsfamilj i Fredens era år 80, som det femte 
barnet i ordningen. Republiken var vid denna tid 
ännu ung, men fylld med hopp inför framtiden 
och med en potential till att utvecklas till något 
storslaget. Trots detta så hade Janika i egenskap av 
att vara det femte barnet ingen given väg till makt 
eller rikedom, utan hennes liv låg i stort i hennes 
egna händer. Likt många andra unga rikemans-
barn utan en självklar framtid, prövade hon sin 
lycka i ett otal olika yrken, inklusive det riskfyllda 
valet att bli en ruinskövlare. Även om Janika kun-
de sägas vara självcentrerad och ordentligt egois-
tisk, var hon inte skrupellös. Inte förrän fyndet i 
Skiljefell vill säga. Janika och hennes kompanjon, 
en Kaferat vid namn Vladek, hade den tvivel-
aktiga turen att hitta ett avlägset Mirziskt fäste, 
dedikerat för experiment med forntida teknologi. 
Fästet var i stort plundrat och demolerat av väd-
rets makter, men ett djupliggande lager hade sko-
nats från giriga ögon, ett helt arkiv med oprövade 
artefakter. En särdeles intressant konstruktion var 
två ihopkopplade hjälmar, enligt historiska källor 
inte helt olik den typ av artefakter som generera-
de kunnande i esoterisk kunskap. Men att det var 
två hjälmar istället för en var konfunderande. Så 
Janika och Vladek gjorde det enda de kunde. De 
prövade den. En gyllene regel bland lyckade ru-
inskövlare är att inte pröva något, innan en riktig 
analys är genomförd. Risken är dock att rykten 
börjar spridas och helt plötsligt har staten tagit 
ens surt förvärvade fynd för egna syften. Men 
man lever åtminstone och har själen i behåll. Det 
fick Janika erfara när hon i chock stirrade tillbaka 
på sin egen tomögda kropp utifrån Vladeks ögon. 
Hennes medvetande hade förflyttats till Vladeks 
kropp och hans eget fanns inte att finna längre. 
När den initiala paniken lagt sig, upprepade Ja-
nika med skakiga händer experimentet och fann 
sig lättad tillbaka i sin egen kropp med Vladeks 

tömda lekamen aningslöst stirrande framför sig. 
Teknologin gav Janika två insikter: För det första 
var hon inte längre bunden vid sin egen kropp 
tills den dag den avled, utan hade nu möjlighet 
att undvika både ålderdom och död genom att 
hoppa till en yngre. För det andra skulle många 
välbärgade personer betala hela sin förmögenhet 
för möjligheten att vara unga igen. I den stunden 
tog Janika ett beslut som tog henne bortom all 
moralisk förlåtelse…

335 år har gått sedan upptäckten i Skiljefell och 
Janika har haft många kroppar sedan dess. Alla 
dessa år har inte gjort Janika till en bättre männ-
iska, snarare tvärtom. Depraverad, listig och kun-
nig långt bortom en vanlig människa är Janika 
helt dedikerad till att undvika döden och få ännu 
mer makt. Hon ligger bakom både det Ulsteinska 
handelsgillet Kresnikgaard Arsenal samt det 
Abrianska Givilla Import och för det rätta pri-
set eller gentjänsten kan hon erbjuda en form av 
odödlighet som de desperata inte har råd att välja 
bort. Inom Abria är hon en spindel i det politiska 
nätet och skyr inga medel för att avlägsna de som 
står i hennes väg. (Det är upp till SL att bestämma 
hennes nuvarande kropp, utseende och namn.)

Janika Spivak

Nasare
Hälsa 3, Vilja 4, Hjärta 3, Vett 4
KV 9, SV 10
Förhandla, Historia, Inflytelserik, Medi-
cin, Obeväpnad, Tassa, Teknologi, Vapen-
vana, Världsvana
Utrustning: Kläder av mycket fint snitt, för-
silvrad värja och börs med 1T12 x 500 Taler.
Mål: Undvika döden och få mer makt.
Övrigt: Janika kan också vara valfritt folkslag, 
förutom Svärmen, och får då tillgång till dess 
förmåga. Föredrar lömska ränker framför öppna 
konflikter och följs nästan alltid av 4 st tungt rus-
tade livvakter. 
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Gift  44
Glödstavar  47,  73(SL)
Gnis tvapen 40
Greppa 40
Grundegenskaper  35
Gycklaren 32
Gycklarkonster  55

H 
Handarbete  55
Handl ingspoäng 38
Hantverkaren 32
Havets  kyss  58
Histor ia  16,  57

Hjärta  35
Hominid 21
HP 38
Hälsa 35
Häst  49,  73(SL)

I
Ihärdighet  57
Inf lyte l ser ik  57

K
Kaferat  19
Kines i faktor n 66(SL)
Knekten 32
Kraft tag 55
Kri t i skt  miss lyckande 36
Kroppsvärde 38
Kulturverket  4
Kunnigt  s lag 36
KV 38

L
Laviska 9
Laviska imperiet  11
Legion 52
Livsval  32
Livsvalens  färdigheter  54
Ljusbr icka 47,  73(SL)
Låssyr sa  47,  73(SL)
Läkning 45
Lömsk träning 55

M
Magiker n 33
Medic in 57
Mils to lpar  46
Mirakelmaker i  56
Mirz 6,  9 ,  63(SL)
Mirziska 9
Modif ierat  s lag 37
Mot a l la  odds  52
Motståndss lag 37

N
Naa 23
Nasaren 33
Naviger ing 56
Nuber 25
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O
Obeväpnad 40,  57
Olycksvärde 44
Omgång 38

P
Parera 39
Penningbrev 9
Prästen 33

R
Rackaren 33
Republ iken Abria  13
Riddaren 33
Rol lper sonen 50
RP 50
Rustning 40
Rötkyss  58

S
Själsvärde 38
Sjöfararen 34
Skadefåne 58
Skadeg lad 56
Skogens  fo lk  27
Skräckbane 58
Skräckvärde 42
SL 4,  61(SL)
SLP 5,  70(SL)
Smit ta  44
Snabbfot  58
Spejaren 34
Spelare 4
Spel ledare 4,  61(SL)
Spott  och spe 56
Spåra fo lk  och fä  56
Stenens  bar n 52
Str ider  39
SV 38
Svart t jära 58
Sväl t  44
Svär men 29

T
Taler  9
Tassa 57
Teknologi  9 ,  58
Telepat i sk  53

Toyama 31
Trädets  hjärta  53
Trälen 34
Tur 38
Turordning 38
Tursamt s lag 36
Tär ningss lag 35

U
Uppfinningsr ik  53
Ufrya 14
Ulste ine r ike  15
Utrustning 46

V
Vapenvana 58
Vett  35
Vi l ja  35
Vretzu 64(SL)
Väder 44
Världsvana 58

Y
Yggda 9

Ö
Örter  och brygder  58
Östta l  9



Folkslag

Namn

Förmåga

Hälsa Vilja

Hjärta Vett

Rike

Livsval

Livsvalsfärdighet

Kroppsvärde Själsvärde

Akrobatik
Obeväpnad
Tassa

Ihärdighet
Inflytelserik
Vapenvana

Djur och natur
Medicin
Världsvana

Historia
Teknologi
Örter och brygder

Milstolpar

Sparade HP

Bärförmåga

Utseende

Taler

yggda

ModifikationVapen HP Räckvidd Skada Parera Vikt

Rustning och Fokus Typ Modifikation Vikt

Utrustning Modifikation Vikt

yggda
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“Ulsteine rike står på randen till krig. I väst har riket Ufryas kniv- 
slipande ersatts med öppen konflikt när det gränsliggande Vladica 
fästet nyligen erövrats av en armé led av General Bewulfa, en häxa 
från Skogens folk. Samtidigt har Republiken Abria brutit sina handels- 
förbindelser och ryktas rusta sina skepp med nyfunnen forntida 
teknologi från ruinerna i Arnburn. Detta för att passa på att stjäla 
kolonin Hilde från Ulsteine, nu när riket är upptaget med Ufrya.  
Deras diplomater tiger, men folket i Hilde vet vad som väntar. Så flott- 
an behöver mer virke än någonsin till sina skepp, men norr om 
Skorradaal har flera skogsbyar slutat leverera trä. Med militären 
upptagen på sitt håll, inför den kommande konflikten, är det ni 
som tvingas hörsamma Biskop Czernys order, att till varje pris få 
byarna att uppta virkesproduktionen igen. Vad har hänt och vad 
kan en präst, två stadsvakter samt en häxjägare egentligen göra?”

Så skulle mycket väl ett äventyr i Yggda inledas, en rollspelsvärld 
fylld av intriger, äventyr, kontraster och hemligheter. En värld 
där uråldrig mäktig teknologi vandrar sida vid sida med svärd och 
sköld, där sökandet efter glömd förbjuden kunskap formar fram- 
tidens politik, där religion krockar med gåtfull magi och där ett otal 
olika folkslag försöker överleva tillsammans inom flera olika riken. 

Yggda

Yggda skapades av Kulturverket mellan 2017 till 
2019 och är baserat på barns idéer och material.

CC BY-NC 4.0
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